
 

1 
Rua Frei Inocêncio, 236 – centro – Tel.: (33) 32469066 – CEP: 35.275-000 – CNPJ: 01.613.121/0001-71 

www.saofelix.mg.gov.br 

 

PREGÃO ELETRÔNICO  
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 
(Processo Administrativo de Licitação n° 26/2022) 

 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de São Félix de Minas, por meio 
do Setor de Licitações, sediado na Rua Frei Inocêncio, nº 236, centro, São Félix de Minas/MG, CNPJ: 
01.613.121/0001-71, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item, 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  nº 7.746, 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 14, de 18 de agosto de 2008, que regulamentou o Sistema de Registro de Preços, conhecido 
pela sigla SRP, em âmbito municipal, Lei Municipal nº 021, de 10 de novembro de 2010, que “Institui o 
Estatuto Municipal da Micro e da Pequena Empresa, introduz dispositivos específicos no Código Tributário 
Municipal, e dá outras providências”, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, 
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  
 

Data da sessão: 13/06/2022 

Horário: 09h00 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br  

1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente licitação é a aquisição de pneus novos e câmaras de ar para as máquinas e 
veículos do Município de São Félix de Minas – MG, conforme condições, 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.  

 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS  

 
2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são 

as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura 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 

ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 

que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, 

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

desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

da habilitação 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1 Poderão participar deste Pregão interessados, cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

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

4.1.2. Para os itens 01 ao 16, 19 ao 23, 27, 28, 31 ao 66, a participação é exclusiva a microempresas 

e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, I da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006. 

4.1.3. Para os itens 17, 18, 24, 25, 26, 29 e 30, a participação é ampla. 

4.1.4. Para os itens 67 ao 73, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno 

porte, nos termos do art. 48, III da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

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

4.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.2.5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 

liquidação; 

4.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio. 

4.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio 

do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.3.1. 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;  

4.3.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

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

4.3.3.  que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está 

em conformidade com as exigências editalícias; 

4.3.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores;  
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4.3.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 

XXXIII, da Constituição;  

4.3.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP 

nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.3.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

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

4.3.8. 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. 

4.4. A declaração 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 

5.1. 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. Incumbirá 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 após o encerramento do envio 

de lances. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário e total do item; 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Fabricante;  
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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. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, 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 do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as 

seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO 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 especificações 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. A não desclassificação da proposta não 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.  Iniciada 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 UNITÁRIO 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. 
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7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 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 pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.10 A 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. 

7.11  A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 

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

caso de lances intermediários. 

7.12  Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-

se-á automaticamente. 

7.13  Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 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.  

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.17. 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, conforme definido neste Edital e seus anexos.  

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

7.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).  

7.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 

no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens 

produzidos: 

7.21.1. no país; 

7.21.2. por empresas brasileiras;  

7.21.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.21.4. 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. 

7.22. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas ou os lances empatados.  

7.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão 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 condições diferentes das previstas neste Edital. 
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7.23.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

7.23.2. 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.  

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. 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. 7º e no § 9º 

do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, caso apresente preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário) ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível. 

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 

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 realização de diligências, com 

vistas ao saneamento das propostas, a sessão 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. 

8.5.1. É facultado o pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita 

no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

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. 

8.5.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 

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

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 

para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais 

licitantes. 
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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 for(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 protótipos, 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 

realização 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 obtenção 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 aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital.  

9. DA HABILITAÇÃO   

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação 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 Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, 

mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas 

“b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

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

majoritário, por força do artigo 12 da Lei 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 sócio majoritário. 

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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. 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

9.1.4. 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 participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do 

SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 

trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF 

até o terceiro dia útil anterior 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 certidões 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 diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 

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

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
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9.6.1. 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 Individual - 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. inscrição 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 do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma licitante que irá 
faturar e entregar o objeto licitado; 
 
9.9.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa da Dívida Ativa 
da União e Receita Federal, abrangendo as contribuições sociais); 
 
9.9.3. Prova de Regularidade para com a Receita Estadual, da Unidade de Federação da sede da licitante; 
 
9.9.4. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante para licitante com sede 
no minicipio; 
 
9.9.5. Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundido de Garantia por tempo de Serviço) demonstrando 
situação regular; 
 
9.9.6.  Cópia do Alvará de localização e funcionamento para o ano de 2022; 
 
9.9.7.  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
 
9.9.8. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de catorze anos, conforme modelo do anexo deste edital; 
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9.10. Qualificação econômico-financeira: 
 
9.10.1.  Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
 
9.11. Qualificação Técnica: 
  
9.11.1. Certificado de Regularidade expedido pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis), obrigatório àqueles pneus produzidos no Brasil e/ou importados, via 
respectivos certificados de fabricação e regularidade de importação, ambos voltados a atestar e efetivar a 
preservação do meio ambiente. No caso do licitante ser distribuidor/revendedor deverá obter os 
documentos referentes itens junto ao fabricante e/ou importador dos produtos cotados;  
 
9.11.2 Certificado emitido pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, 
obrigatório àqueles pneus produzidos no Brasil e/ou oriundos do exterior. No caso do licitante ser 
distribuidor/revendedor deverá obter os documentos referentes itens junto ao fabricante e/ou importador 
dos produtos cotados.  
 
9.11.2.1. A documentação relativa a alínea “8.5.2” deste item não se aplica às câmaras de ar. A 
homologação INMETRO ocorre privativamente sobre pneumáticos destinados a motocicletas, motonetas, 
ciclomotores, automóveis de passageiros, inclusive os de uso misto e rebocados, veículos comerciais, 
comerciais leves e rebocados. 

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar 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. 

 

9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 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. 

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

habilitação. 

 

9.14. Caso seja constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 

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. 

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

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 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.16. 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. 

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 

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

9.18. 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. 
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9.18.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 

sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (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. 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e 

o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

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. 

10.4. 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 desclassificação. 

 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 

que não corresponda às especificações ali contidas 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 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 

trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 

indicando contra qual(is) decisão(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 condições 

de admissibilidade do recurso. 

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

desse direito. 
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11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 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. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 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 o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 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 

procedimento licitatório. 

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 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

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

não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

14. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 
  
14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
  
15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

  
15.1. 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.  
 
15.2. 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. 
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15.3. 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. 
  
15.4. 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. 

 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 

Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

 

16.2. 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 

sanções previstas neste Edital.  

 
16.3. 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. 

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

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

16.4.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 

disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

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

 

16.4.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 

da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 
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16.5. 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 13/12/2011. 

16.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível 
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar 
com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da 
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de 
julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

16.6.1. 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. 

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

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

16.8. Na hipótese 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 Administração, sem prejuízo 
da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro 
licitante, respeitada a ordem de classificação, 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. 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
 
17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no 

Termo de Referência, anexo a este Edital. 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

20.  DO PAGAMENTO 

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

Edital. 

21.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

que:  

21.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 

dentro do prazo de validade da proposta; 

21.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

21.1.3. apresentar documentação falsa; 

21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
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21.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.1.6. não mantiver a proposta; 

21.1.7. cometer fraude fiscal; 

21.1.8. comportar-se de modo inidôneo;  

21.2. 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.  

21.3. 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 licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

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

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

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

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

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

21.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

21.7. A apuração e o julgamento de infrações administrativas seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa.  

21.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil. 

21.9. 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, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

21.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, 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. 

21.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

21.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

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

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

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante 
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante 
a fase competitiva. 
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22.4. 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° 7.892/213. 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

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

23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacao@saofelixdeminas.mg.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Frei 
Inocêncio, nº 236 – Centro – São Félix de Minas – MG, Setor de Licitações. 

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 

23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

23.6. 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. 

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

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

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

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

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

24.4. 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 eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 

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

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

24.7. 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. 

24.8. 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. 

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

mailto:licitacao@saofelixdeminas.mg.gov.br
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24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico site do município de São Félix 
de Minas, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço licitacao@saofelixdeminas.mg.gov.br , 
nos dias úteis, no horário das 08h00 às 11h00 e das 12h30min às 16h00, mesmo endereço e período no 
qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

24.12.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

24.12.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços. 

24.12.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato. 

São Félix de Minas - MG, 30 de maio de 2022. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
PREGÃO ELETRÔNICO  

1. DO OBJETO 

Aquisição de pneus novos e câmaras de ar para as máquinas e veículos do Município de São Félix de 
Minas – MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

 

APLICAÇÃO 

LC 123/2006 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT V. UNIT V. TOTAL 

ID 

CATMAT 

INTERVAL
O MÍNIMO 

ENTRE 
LANCES 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 1 

PNEU 165/70 ARO 13, material carcaça lona poliéster, material 
talão arame aço, material banda rodagem borracha alta 
resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, 
tipo estrutura CARCAÇA RADIAL, características adicionais 

sem câmara. Certificado pelo Inmetro, com qualidade similar, ou 
superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, 
Continental. (Veículo automotivo de passeio) 

UN 30 
R$      

486,98 
R$         

14.609,33 

 
236399 

 

2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 2 

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

UN 25 
R$      

469,90 
R$         

11.747,50 
268550 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 3 

PNEU 165/70 ARO 14 material carcaça lona poliéster, material 

talão arame aço, material banda rodagem borracha alta 
resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, 
tipo estrutura CARCAÇA RADIAL, características adicionais 
sem câmara. Certificado pelo Inmetro, com qualidade similar, ou 
superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, 
Continental. (Veículo automotivo de passeio). 

UN 20 
R$      

544,04 
R$         

10.880,80 
275586 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 4 

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

UN 8 
R$      

617,16 
R$           

4.937,30 
344268 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 5 

PNEU 175/70 ARO 14, material carcaça lona poliéster, material 
talão arame aço, material banda rodagem borracha alta 
resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, 
tipo estrutura CARCAÇA RADIAL, características adicionais 
sem câmara. Certificado pelo Inmetro, com qualidade similar, ou 

superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, 
Continental. (Veículo automotivo de passeio). 

UN 20 
R$      

627,74 
R$         

12.554,85 
346733 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 6 

PNEU 185/70 ARO 14, material carcaça lona poliéster, material 
talão arame aço, material banda rodagem borracha alta 
resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, 
tipo estrutura CARCAÇA RADIAL, características adicionais 

sem câmara. Certificado pelo Inmetro, com qualidade similar, ou 
superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, 
Continental. (Veículo automotivo de passageiros). 

UN 10 
R$      

604,02 
R$           

6.040,18 
275934 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 7 

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

UN 12 
R$      

625,15 
R$           

7.501,83 
398446 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 8 

PNEU 185/65 ARO 15, material carcaça lona poliéster, material 
talão arame aço, material banda rodagem borracha alta 
resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, 
tipo estrutura CARCAÇA RADIAL, características adicionais 

sem câmara. Certificado pelo Inmetro, com qualidade similar, ou 
superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, 
Continental. (Veículo automotivo de passageiros). 

UN 12 
R$      

754,59 
R$           

9.055,08 
264585 2,00 
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Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 9 

PNEU 195/55 ARO 15, material carcaça lona poliéster, material 
talão arame aço, material banda rodagem borracha alta 
resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, 
tipo estrutura CARCAÇA RADIAL, características adicionais 

sem câmara. Certificado pelo Inmetro, com qualidade similar, ou 
superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, 
Continental. (Veículo automotivo de passageiros). 

UN 40 
R$      

721,28 
R$         

28.851,30 
308647 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 10 

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

UN 12 
R$      

675,60 
R$           

8.107,17 
248158 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 11 

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

UN 10 
R$      

776,49 
R$           

7.764,85 
407599 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 12 

PNEU 205/60 ARO 16, material carcaça lona poliéster, material 

talão arame aço, material banda rodagem borracha alta 
resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, 
tipo estrutura CARCAÇA RADIAL, características adicionais 
sem câmara. Certificado pelo Inmetro, com qualidade similar, ou 
superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, 
Continental. (Veículo automotive especial de carga) 

UN 8 
R$   

1.079,76 
R$           

8.638,06 
427548 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 13 

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

UN 8 
R$   

1.012,24 

R$           

8.097,94 
344267 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 14 

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

UN 10 
R$   

1.150,02 
R$         

11.500,23 
429623 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 15 

PNEU 225/65 ARO 17, material carcaça lona poliéster, material 
talão arame aço, material banda rodagem borracha alta 
resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, 
tipo estrutura CARCAÇA RADIAL, características adicionais 
sem câmara. Certificado pelo Inmetro, com qualidade similar, ou 
superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, 
Continental. (Micro Ônibus). 

UN 10 
R$   

1.402,71 
R$         

14.027,08 
393617 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 16 

PNEU 215/65 ARO 16 material carcaça lona poliéster, material 
talão arame aço, material banda rodagem borracha alta 
resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, 
tipo estrutura CARCAÇA RADIAL, características adicionais 
sem câmara. Certificado pelo Inmetro, com qualidade similar, ou 
superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, 
Continental.  

UN 30 
R$      

978,15 
R$         

29.344,58 
456238 2,00 

(Participação 
ampla) 17 

PNEU 215/75 ARO 17,5 Direcional material carcaça lona 
poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem 
borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta 
flexibilidade, tipo estrutura CARCAÇA RADIAL, características 

adicionais sem câmara. Certificado pelo Inmetro, com qualidade 
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, 
Michelin, Continental. (Micro Ônibus). 

UN 38 
R$   

2.371,06 
R$       90.100,28 257761 2,00 

(Participação 
ampla) 18 

PNEU 215/75 ARO 17,5 Direcional, tipo estrutura CARCAÇA 
DIAGONAL, Certificado pelo Inmetro, com qualidade similar, ou 
superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, 
Continental. (Micro Ônibus). 

UN 38 
R$   

1.969,40 
R$         

74.837,20 
248385 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 19 

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

UN 30 
R$   

2.178,33 
R$         

65.349,75 
282178 2,00 
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Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 20 

PNEU 900X20, construção mínima 16 lonas, RADIAL 
DIRECIONAL, material carcaça lona poliéster, material talão 
arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, 

material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura 
convencional, características adicionais: com câmara. 
Certificado pelo INMETRO, com qualidade similar ou superior às 
marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin. (Caminhão).  

UN 10 
R$   

3.171,61 
R$         

31.716,08 
337425 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 21 

PNEU 900X20, construção mínima 16 lonas, RADIAL 
BORRACHUDO, material carcaça lona poliéster, material talão 
arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, 
material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura 
convencional, características adicionais: com câmara. 
Certificado pelo INMETRO, com qualidade similar ou superior às 

marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin. (Caminhão). 

UN 25 
R$   

2.752,75 
R$         

68.818,81 
337425 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 22 

PNEU 1000X20, construção mínima 16 lonas, RADIAL 
DIRECIONAL, material carcaça lona poliéster, material talão 

arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, 
material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura 
convencional, características adicionais: com câmara. 
Certificado pelo INMETRO, com qualidade similar ou superior às 
marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin. (Caminhão). 

UN 2 
R$   

3.565,32 
R$           

7.130,65 
294171 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 23 

PNEU 1000X20 construção mínima 16 lonas, RADIAL 

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

UN 6 
R$   

3.889,72 
R$         

23.338,31 
294171 2,00 

(Participação 
ampla) 24 

PNEU 275/80 ARO 22,5 Direcional material carcaça lona 
poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem 
borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta 
flexibilidade, tipo estrutura CARCAÇA RADIAL, características 

adicionais: sem câmara. Certificado pelo INMETRO, com 
qualidade similar ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli, 
Firestone, Michelin. (Ônibus, Caminhão). 

UN 19 
R$   

4.209,68 
R$       79.983,92 283321 2,00 

(Participação 
ampla) 25 

PNEU 275/80 ARO 22,5, borrachudo, tipo estrutura CARCAÇA 
DIAGONAL, características adicionais: sem câmara. Certificado 
pelo INMETRO, com qualidade similar ou superior às marcas: 
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin. (Ônibus, Caminhão). 

UN 38 
R$   

3.880,33 
R$       

147.452,54 
283321 2,00 

(Participação 
ampla) 26 

PNEU 275/80 ARO 22,5, borrachudo, material carcaça lona 
poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem 
borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta 
flexibilidade, tipo estrutura CARCAÇA RADIAL, características 
adicionais: sem câmara. Certificado pelo INMETRO, com 
qualidade similar ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli, 
Firestone, Michelin. (Ônibus, Caminhão). 

UN 38 
R$   

3.562,07 
R$       

135.358,66 
283321 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 27 

PNEU 7,50X16 DIRECIONAL, material carcaça lona poliéster, 
material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta 
resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, 
tipo estrutura CARCAÇA RADIAL, características adicionais: 
sem câmara. Certificado pelo INMETRO, com qualidade similar 

ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin 

UN 10 
R$   

1.480,96 
R$         

14.809,58 

 
237169 

 

2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 28 

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

UN 6 
R$   

1.727,23 
R$         

10.363,37 
237169 2,00 

(Participação 
ampla) 29 

PNEU 14-00-24, DIAGONAL com 12 lonas, novo, com 
capacidade de carga mínima de 2800 kg por pneu, largura da 
seção mínima 360 mm, diâmetro mínimo externo 132mm, 
profundidade mínima do sulco 24 mm, código de identificação de 
serviço g2, índice de velocidade máxima 40km/h 

UN 12 
R$   

6.764,77 
R$       81.177,24 337052 2,00 

(Participação 
ampla) 

30 

PNEU 14-00-24, CONVENCIONAL com 12 lonas, novo, com 
capacidade de carga mínima de 2800 kg por pneu, largura da 
seção mínima 360 mm, diâmetro mínimo externo 132mm, 
profundidade mínima do sulco 24 mm, código de identificação de 
serviço g2, índice de velocidade máxima 40km/h, tração p/ 
motoniveladora. Certificado pelo INMETRO. 

UN 22 
R$   

6.492,14 
R$       

142.827,08 
337052 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 31 

PNEU 12,5-80-18, igual ou superior a 10 lonas, DIANTEIRO 

PARA RETRO ESCAVADEIRA, novos. Certificado pelo 
INMETRO, com qualidade similar ou superior às marcas: 
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin 

UN 5 
R$   

3.092,47 
R$         

15.462,36 
468886 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 32 

PNEU 17,5-25, igual ou superior a 12 lonas, TRASEIRO PARA 
RETRO ESCAVADEIRA, novos. Certificado pelo INMETRO, 
com qualidade similar ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli, 
Firestone, Michelin. 

UN 6 
R$ 

10.677,05 
R$         

64.062,27 
384738 2,00 
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Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 33 

PNEU 12-16,5 RG 455 DIANTEIRO PARA RETRO 
ESCAVADEIRA, de no mínimo 10 lonas, devendo o pneu conter 

as especificações exigidas na Portaria nº 5, de 14 de janeiro de 
2000 do INMETRO para pneu de 1ª linha original. Certificado 
pelo INMETRO, com qualidade similar ou superior às marcas: 
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin. 

UN 5 
R$   

3.870,59 
R$         

19.352,96 
468769 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 34 

PNEU 17,5-24 TRASEIRO, igual ou superior a 12 lonas, 
TRASEIRO PARA RETRO ESCAVADEIRA, novos. Certificado 

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

UN 6 
R$   

7.212,55 
R$         

43.275,30 

 
384738 

 

2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 35 

PNEU 18.4-30 TRASEIRO, igual ou superior a 12 lonas, 
TRASEIRO PARA TRATOR AGRÍCOLA, novos. Certificado 

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

UN 5 
R$   

8.219,93 
R$         

41.099,64 
450999 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 36 

PNEU 12-16,5 RG 400 DIANTEIRO PARA RETRO 
ESCAVADEIRA, de no mínimo 10 lonas, devendo o pneu conter 

as especificações exigidas na Portaria nº 5, de 14 de janeiro de 
2000 do INMETRO para pneu de 1ª linha original. Certificado 
pelo INMETRO, com qualidade similar ou superior às marcas: 
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin. 

UN 5 
R$   

4.144,89 
R$         

20.724,44 
469032 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 37 

PNEU 19,5 L-24, para retro Randon, de no mínimo 12 lonas, 

devendo o pneu conter as especificações exigidas na Portaria nº 
5, de 14 de janeiro de 2000 do INMETRO para pneu de 1ª linha 
original. Certificado pelo INMETRO, com qualidade similar ou 
superior às marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin 

UN 6 
R$   

7.696,35 
R$         

46.178,10 
308465 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 38 

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

UN 15 
R$      

338,67 
R$           

5.080,09 
303654 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 39 

PNEU DE MOTO 90-90-18 TRASEIRO, material banda de 
rodagem borracha alta resistência, tipo estrutura CARCAÇA 
RADIAL, características adicionais com câmara. Certificado 

pelo Inmetro, com qualidade similar, ou superior, as marcas: 
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental. (Motocicleta). 

UN 15 
R$      

373,31 
R$           

5.599,69 
299811 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 40 

PNEU DE MOTO RT 60 DIANTEIRO, para HONDA/BROS, 
material banda de rodagem borracha alta resistência, tipo 
estrutura CARCAÇA RADIAL, características adicionais com 
câmara. Certificado pelo Inmetro, com qualidade similar, ou 

superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, 
Continental. (Motocicleta). 

UN 5 
R$      

482,43 
R$           

2.412,15 
275601 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 41 

PNEU DE MOTO 110-90-17 TRASEIRO para HONDA/BROS, 
material banda de rodagem borracha alta resistência, tipo 
estrutura CARCAÇA RADIAL, características adicionais com 

câmara. Certificado pelo Inmetro, com qualidade similar, ou 
superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, 
Continental. (Motocicleta). 

UN 8 
R$      

485,68 
R$           

3.885,46 
313136 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 42 

PNEU DE MOTO 90-90-19 DIANTEIRO para HONDA/BROS, 
material banda de rodagem borracha alta resistência, tipo 
estrutura CARCAÇA RADIAL, características adicionais com 

câmara. Certificado pelo Inmetro, com qualidade similar, ou 
superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, 
Continental. (Motocicleta). 

UN 3 
R$      

425,01 
R$           

1.275,02 

 
313137 

 

2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 43 CÂMARA DE AR P/PNEU 165/70 ARO 13 UN 20 R$  107,26 R$    2.145,15 213745 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 44 CÂMARA DE AR P/PNEU 165/70 ARO 14 UN 40 R$  127,80 R$   5.112,00 213746 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 45 CÂMARA DE AR P/PNEU 175/65 ARO 15 UN 30 R$125,46 R$  3.763,88 239291 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 46 CÂMARA DE AR P/PNEU 205/60 ARO 16 UN 8 R$ 127,17 R$  1.017,34 213741 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 47 CÂMARA DE AR P/PNEU 205/70 ARO 15 UN 8 R$127,45 R$ 1.019,58 239291 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 48 CÂMARA DE AR P/PNEU 255/70 ARO 16 UN 8 R$ 144,42 R$  1.155,32 213741 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 49 CÂMARA DE AR P/PNEU 225/65 ARO 17 UN 8 R$ 144,05 R$  1.152,42 213737 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 50 CÂMARA DE AR P/PNEU 900X20 UN 20 R$ 228,66 R$  4.573,20 242589 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 51 CÂMARA DE AR P/PNEU 1000X20 UN 10 R$ 248,23 R$  2.482,25 244665 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 52 CÂMARA DE AR P/PNEU 275/80 ARO 22,5  UN 40 R$ 339,93 R$ 13.597,00 266051 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 53 CÂMARA DE AR P/PNEU 7,50X16  UN 5 R$ 146,80 R$  734,01 362574 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 54 CÂMARA DE AR P/PNEU 14-00-24 UN 40 R$  571,08 R$ 22.843,20 468921 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 55 CÂMARA DE AR P/PNEU 12,5-80-18  UN 4 R$ 303,60 R$ 1.214,38 470240 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 56 CÂMARA DE AR P/PNEU 17,5-25  UN 4 R$  845,69 R$   3.382,77 468920 2,00 
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Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 57 CÂMARA DE AR P/PNEU 12-16,5  UN 4 R$ 334,16 R$ 1.336,65 468901 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 58 CÂMARA DE AR P/PNEU 17,5-24  UN 4 R$ 701,51 R$  2.806,05 468920 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 59 CÂMARA DE AR P / PNEU 18.4-30  UN 4 R$ 853,05 R$  3.412,19 396833 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 60 CÂMARA DE AR P/PNEU 12-16,5  UN 4 R$ 383,64 R$  1.534,56 468901 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 61 CÂMARA DE AR P/PNEU 19,5 L-24 UN 4 R$ 734,92 R$  2.939,69 468768 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 62 CÂMARA DE AR P/PNEU  80-100-18 UN 15 R$  86,67 R$  1.300,05 438350 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 63 CÂMARA DE AR P/PNEU DE MOTO 90-90-18 UN 15 R$  98,89 R$  1.483,39 359987 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 64 CÂMARA DE AR P/PNEU DE MOTO RT 60 UN 5 R$ 125,02 R$   625,10 438350 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 65 CÂMARA DE AR P/PNEU DE MOTO 110-90-17  UN 8 R$ 107,11 R$    856,86 468920 2,00 

Art. 48, I 
(exc.ME/EPP) 

66 CÂMARA DE AR P/PNEU DE MOTO 90-90-19  UN 3 R$  112,00 R$    336,00 438318 2,00 

Art. 48, III  
(cota reserva 

ME/EPP) 
67 

PNEU 215/75 ARO 17,5 Direcional material carcaça lona 
poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem 
borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta 
flexibilidade, tipo estrutura CARCAÇA RADIAL, características 

adicionais sem câmara. Certificado pelo Inmetro, com qualidade 
similar, ou superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, 
Michelin, Continental. (Micro Ônibus). 

 12 
R$ 

2.371,06 
R$ 28.452,72 257761 2,00 

Art. 48, III  
(cota reserva 

ME/EPP) 
68 

PNEU 215/75 ARO 17,5 Direcional, tipo estrutura CARCAÇA 
DIAGONAL, Certificado pelo Inmetro, com qualidade similar, ou 

superior, as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, 
Continental. (Micro Ônibus). 

UN 12 
R$   

1.969,40 
R$ 23.632,80 248385 2,00 

Art. 48, III  
(cota reserva 

ME/EPP) 
69 

PNEU 275/80 ARO 22,5 Direcional material carcaça lona 
poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem 
borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta 
flexibilidade, tipo estrutura CARCAÇA RADIAL, características 
adicionais: sem câmara. Certificado pelo INMETRO, com 
qualidade similar ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli, 
Firestone, Michelin. (Ônibus, Caminhão). 

UN 06 
R$   

4.209,68 
R$ 25.258,08 283321 2,00 

Art. 48, III  
(cota reserva 

ME/EPP) 
70 

PNEU 275/80 ARO 22,5, borrachudo, tipo estrutura CARCAÇA 
DIAGONAL, características adicionais: sem câmara. Certificado 

pelo INMETRO, com qualidade similar ou superior às marcas: 
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin. (Ônibus, Caminhão). 

UN 12 
R$   

3.880,33 
R$ 46.563,96 283321 2,00 

Art. 48, III  
(cota reserva 

ME/EPP) 
71 

PNEU 275/80 ARO 22,5, borrachudo, material carcaça lona 
poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem 
borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta 
flexibilidade, tipo estrutura CARCAÇA RADIAL, características 
adicionais: sem câmara. Certificado pelo INMETRO, com 

qualidade similar ou superior às marcas: Goodyear, Pirelli, 
Firestone, Michelin. (Ônibus, Caminhão). 

UN 12 
R$   

3.562,07 
R$ 42744,84 283321 2,00 

Art. 48, III  
(cota reserva 

ME/EPP) 
72 

PNEU 14-00-24, DIAGONAL com 12 lonas, novo, com 
capacidade de carga mínima de 2800 kg por pneu, largura da 
seção mínima 360 mm, diâmetro mínimo externo 132mm, 
profundidade mínima do sulco 24 mm, código de identificação de 
serviço g2, índice de velocidade máxima 40km/h 

UN 4 
R$   

6.764,77 
R$ 27.059,08 337052 2,00 

Art. 48, III  
(cota reserva 

ME/EPP) 
73 

PNEU 14-00-24, CONVENCIONAL com 12 lonas, novo, com 
capacidade de carga mínima de 2800 kg por pneu, largura da 
seção mínima 360 mm, diâmetro mínimo externo 132mm, 
profundidade mínima do sulco 24 mm, código de identificação de 
serviço g2, índice de velocidade máxima 40km/h, tração p/ 
motoniveladora. Certificado pelo INMETRO. 

UN 8 
R$   

6.492,14 
R$ 51.937,12 337052 2,00 

 
VALOR TOTAL   

 R$    

1.761.800,58  
 

 

1.1. PARA FINS DE COTAÇÃO DE PREÇOS, DEVEM PREVALECER AS ESPECIFICAÇÕES 

CONSTANTES NA TABELA ACIMA, SENDO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS PRODUTOS 

COM CÓDIGO DO COMPRASNET SEREM COMPLEMENTARES. 

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, a contar da data da ata de registro de preços. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 
2.1 A aquisição se justifica com a finalidade de suprir a demanda de consumo, assim como garantir a 
segurança na utilização dos veículos pertencentes à frota do Município através da utilização de pneus e 
câmaras de ar que atendam os padrões recomendados pelas montadoras, que tenham procedência 
aferida, que estejam dentro das medidas recomendadas e constante do manual do fabricante do veículo, 
observando-se as normas técnicas estabelecidas pelo INMETRO. 
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2.2. Cabe ressaltar que os pneus novos e câmaras solicitados e descritos neste Termo de Referência são 
imprescindíveis para proceder as substituições nas máquinas, motocicletas, caminhões, ônibus, vans e 
veículos leves e utilitários no período de 12 (doze) meses, haja vista a inexistência desses materiais no 
almoxarifado desta Prefeitura.  
 
2.3 A justificativa para a realização da despesa, consubstancia-se no fato da manutenção da frota municipal 
visando garantir a estabilidade dos veículos, bem como dos demais componentes da frota municipal e, 
consequentemente assegurar a segurança no momento de sua utilização. 
 
3 INFORMAÇÕES TÉCNICAS DOS PNEUS 
 
Considerando que todo pneu vendido no Brasil tem que ter a estampa do INMETRO, a ausência do selo 
significa a ausência de aprovação para uso no Brasil. Portanto, os pneus pretendidos pela Administração 
devem atender aos termos, diretrizes e critérios estabelecidos pelo INMETRO, os quais deverão ter 
impresso o selo ou marca do INMETRO e apresentar a garantia de fábrica da validade dos pneus. A 
Administração só aceitará a entrega de pneus novos, não podendo ser recapados, recauchutados ou 
remodelados. 
 
Os produtos deverão estar de acordo com as disposições contidas nas Portaria INMETRO nº. 05, de 14 
de janeiro de 20001 e a Portaria INMETRO nº. 1652, de 30 de maio de 2008, alterada pela Portaria 
INMETRO nº. 2673, de 21 de junho de 2011 (Regulamento Técnico da Qualidade para Pneus Novos de 
Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados) e Portaria INMETRO nº. 2054, de 17 
de junho de 2008 (Regulamento Técnico da Qualidade para Pneus Novos para Veículos Comerciais, 
Comerciais Leves e rebocados). 
 
Os pneus ofertados deverão demonstrar estampado em sua lateral os seguintes dados: 
 nome fantasia; 
 número de série de fabricação; 
 indicação se o pneu é sem câmaras “tubelles”; 
 certificação: Européia ou INMETRO; 
 medidas do pneu – exemplificando: 
 33 = Diâmetro externo em polegadas (x 2,54); 

 11,50 = largura do pneu em polegadas (x 2,54); 

 R = Radial; 

 15 = Diâmetro da Roda (aro) em polegadas (x 2,54); 

 6PR = 6 lonas 

 105 = indicador de carga máxima para o pneu; 

 Q = indicador da velocidade máxima para o pneu. 
 
Exemplificando: 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO 

F 80 km/h N 140 km/h H 210 km/h 

G 90 km/h Q 160 km/h V 240 km/h 

J 100 km/h R 170 km/h W 270 km/h 

K 110 km/h S 180 km/h Y 300 km/h 

L 120 km/h T 190 km/h ZR Superior a 240 km/h 

M 130 km/h U 200 km/h   

                                   
1 Portaria INMETRO nº. 05, de 14 de janeiro de 2000, disponível no site:http://www.inmetro.gov.br/rtac/pdf/RTAC000621.pdf  
2 Portaria INMETRO nº. 165, de 30 de maio de 2008, disponível no site: 
http://www.aladi.org/nsfaladi/normasTecnicas.nsf/09267198f1324b64032574960062343c/31231d4e58d151d1032579e4004c7b51/$
FILE/Portaria%20N%C2%BA%20165-2008.pdf 
3 Portaria INMETRO nº. 267, de 21 de junho de 2011, disponível no 
site:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001706.pdf 
4 Portaria INMETRO nº 205, de 17 de junho de 2008, disponível no site: 

http://www.aladi.org/nsfaladi/normasTecnicas.nsf/09267198f1324b64032574960062343c/31231d4e58d151d1032579e4004c7b51/$
FILE/Portaria%20N%C2%BA%20205-2008.pdf 
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Constar a data ou código que indique a fábrica, onde foi produzido e a semana ou mês de fabricação (o 
ano possui 52 semanas), conforme figura abaixo: 

 

 
4 Dimensões 
 
Os pneus devem sempre levar em consideração a velocidade máxima do veículo, as recomendações dos 
fabricantes das rodas, dos pneus e do veículo, assim como as regras vigentes no Brasil. Exemplificando:T 
= até 190 km/h(veículos leves). 
 
Exemplificando: 

 

Diâmetro da Roda Série Dimensões I.C I.V 

13 70 165/70 R13 79 T 

13 70 175/70 R13 82 T 

14 70 175/70 R14 84 T 

14 65 185/65 R14 86 T 

14 65 175/65 R14 82 T 

14 70 185/70 R14 88 T 

 
Os pneus conterão amplos cinturões de aço, para otimizar e ampliar o contato do pneu no solo, resultando 
em mais estabilidade e segurança nas curvas. Spiralcap-ply de nylon e estrutura reforçada com lona 
altamente elástica, sem juntas pré-tensionadas, que melhoram a distribuição de peso proporcionando 
ótima dirigibilidade e controle em alta velocidade. 
 
5 Descrição do Objeto, Estimativa Média de Preços e Quantidades Estimadas 
 
Constitui objeto desse Termo de Referência apresentar elementos e informações capazes de propiciar a 
abertura de Processo Administrativo de compra na modalidade Pregão eletrônico do tipo menor preço por 
item para o registro de preços visando futura aquisição de pneus novos e câmaras para atender as 
necessidades da frota municipal. 

 
Os produtos a serem adquiridos têm suas especificações, unidades, e estimativa média de preços e 
quantidades no escopo da planilha - Anexo II deste Termo de Referência. 

 
6 Marcas Referenciais  
 

 O pneu a ser adquirido deverá estar de acordo com as disposições contidas nas regulamentações 
do INMETRO e observar as normas da ABNT, produto novo, não recondicionado e/ou remanufaturado, 
dimensões sugeridas pelo fabricante do veículo, tipo sem câmara, com padrão de qualidade das seguintes 
marcas referenciais5: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade equiparada. 
Ramo de Atividade do Licitante 
 

                                   
5 A indicação de marcas referenciais serve apenas para exemplificar a especificação do material, não significa a 

indicação de marca, pois assim haveria um direcionamento do certame, a indicação de marcas referenciais é 

somente um norteador do padrão de qualidade exigido pelo município, qualquer marca que apresente o mesmo 

padrão de qualidade será aceita pela municipalidade. 
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 O Ramo de Atividade do Licitante será comprovado conforme as atividades cadastradas no 
registro cadastral do licitante, comprovadas a sua atuação mediante contrato social e consulta ao Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as 
normas e exigências, constantes no Termo de Referência, no Edital e seus anexos e que tenham ramo de 
atividade pertinente ao objeto licitado. Deverá constar no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica como 
objeto em seu contrato social a atividade específica de comércio por atacado ou a varejo de pneumáticos, 
e câmaras de ar, de acessórios para veículos automotores.  
 
O ramo de atividade do contrato social da empresa participante deverá ser compatível com o item 
pretendido pelo licitante. Para demonstrar a pertinência do ramo de atividade exercido pela empresa 
participante será verificado o Contrato Social ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica identificados pela 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE. 
 
O CNAE é um conjunto de detalhamento da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, 
mantendo sua estrutura, apenas sendo acrescida de mais um nível de desagregação, com a especificação 
de 1301 subclasses (Antecedentes).O CNAE é uma classificação usada com o objetivo de padronizar os 
códigos de identificação das unidades produtivas do país nos cadastros e registros da administração 
pública nas três esferas de governo, em especial na área tributária, contribuindo para a melhoria da 
qualidade dos sistemas de informação que dão suporte às decisões e ações do Estado, possibilitando, 
ainda, a maior articulação intersistemas, conforme Resolução CONCLA nº 02 de 25 de junho de 2010, 
entrou em vigor em dezembro de 20106.  

 
7 Regime de Execução do Futuro Contrato 

 
O ramo de atividade do futuro contrato administrativo será o fornecimento de pneus e câmaras de ar para 
à frota municipal.  
 
Ao Município é reservado o direito de não receber e devolver os objetos que não estejam de acordo com 
as exigências do Termo de Referência e futuro edital, e solicitar a reposição dos mesmos. 

 
8 Finalidade da Compra 
 
A finalidade da compra é atender o interesse público na execução dos programas de governo 
constantes do Plano Plurianual do Município e suprir as demandas das Secretarias municipais na 
manutenção da frota com pneus e câmaras de ar. 
 
A compra vem atender a necessidade de manter os veículos e máquinas em perfeitas condições de 
uso, com segurança e atendendo as regras definidas na legislação de trânsito, em especial ao 
parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal. 
 
9 Obrigações com a Política de Sustentabilidade 
 
Os fornecedores e os prestadores de serviços contratados e subcontratados (quando for o caso), 
providenciarão o recolhimento e o adequado descarte dos pneus usados ou inservíveis originários da 
contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta ou centrais de armazenamento mantidos pelo 
respectivo fabricante ou importador, ou entregando-os ao estabelecimento que houver realizado a troca 
do pneu usado por um novo, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, nos termos 
da Instrução Normativa IBAMA n° 01, de 18 de março de 20107, conforme , inciso III do art. 33 da Lei 

                                   
6 A Resolução CONCLA nº 02 de 25 de junho de 2010, entrou em vigor em dezembro de 2010 encontra disponível no 
site: http://subcomissaocnae.fazenda.pr.gov.br/UserFiles/File/CNAE/RES201002.pdf 
7 Instrução Normativa IBAMA n° 01, de 18 de março de 2010, disponível no seguinte 
endereço:https://servicos.ibama.gov.br/ctf/manual/html/IN_01_2010_DOU.pdf 
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Federal n°. 12.305/20108  – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 1° e 9° da Resolução 
CONAMA n°. 416, de 30 de setembro de 20099, e legislação correlata atualizada. 
 
Os licitantes de pneus deverão comprovar na assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato o devido 
registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais. A legislação brasileira obriga os fabricantes e importadores de pneus novos a 
coletar e dar destinação adequada aos pneus inservíveis existentes no território nacional, nos termos 
da Instrução Normativa IBAMA n° 01, de 18 de março de 2010, recebendo e armazenando os produtos 
entregues pelos usuários através de pontos de coleta e centrais de armazenamento. 
 
Ao realizar a troca de um pneu usado por um novo, o estabelecimento de comercialização de pneus ou 
prestador de serviços de montagem e desmontagem também é obrigado a receber e armazenar o 
produto usado entregue pelo contratado, sem ônus. O fornecedor ou prestador de serviços contratado 
estará obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados. Fica o contratado responsável pelos danos causados 
diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelos órgãos 
de controle interno e externo do órgão licitante. 
 
A proposta e os preços ofertados incluirão todos os gastos para o cumprimento do objeto, incluindo 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. A 
Contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por Lei e neste Termo de 
Referência. 
 
10 - Justificativa com o Interesse Público Evidenciado 
 
Os Municípios vem enfrentando vários problemas de interpretação de norma que disciplina as 
especificações e descrições de pneus para atender a frota municipal, em especial junto aos Tribunais 
de Contas. Em muitos casos, as Cortes de Contas determinam a suspensão do Edital. Sendo assim, 
até o desfecho da análise do ato convocatório, liberação da publicação de novo edital, e contagem de 
novos prazos, a frota fica sem a manutenção de pneus necessária para o seu fiel cumprimento dos 
serviços públicos. Chega ser frustrante para os órgãos da administração estar sendo submetidos a 
inúmeras análises, somente para atender grandes distribuidoras de pneus localizadas em grandes 
capitais, que nada colaboram com a eficiência e eficácia da compra e entrega de pneus nos municípios 
do interior do Brasil. É notória a participação de empresas que comercializam pneus de baixa qualidade, 
em especial aqueles de procedência de outros países com preços baixos, o que os possibilitam vencer 
o certame. 
 
Estamos cientes da responsabilidade dos gestores de zelar pela aplicação dos recursos públicos. 
Buscamos, constantemente, avaliar os objetivos e metas, com o intuito de aperfeiçoar os gastos 
públicos com eficiência e eficácia no âmbito da Administração Pública e, de forma a otimizar o Controle 
Interno imposto pela Constituição Federal. A princípio, pode nos pareceres, um excesso de zelo, na 
elaboração de um Termo de Referência tão complexo. Mas, temos a convicção de que a prevenção 
das irregularidades e, consequentemente, permitir as contratações desastrosas para os cofres 
públicos, é sempre mais eficaz do que apostar na ineficiência dos órgãos fiscalizadores e estar sujeitos 
a iniciativas de aventureiros que se tornaram especialistas em recursar contra licitações que não 
possuem condições de atender as especificações e exigências imposta pelo órgão licitante. 
Nesse sentido, ganha relevo a ação pedagógica do Termo de Referência de forma a orientar a CPL e 
os licitantes que desejam participar do processo administrativo de licitação, considerando que vários 
processos foram declarados fracassados por ausência de consenso entre licitantes e administração 

                                   
8   Lei Federal n°. 12.305/2010 disponível no seguinte endereço: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/lei/l12305.htm. 
9  Resolução CONAMA n°. 416, de 30 de setembro de 2009, disponível no seguinte endereço: 
https://servicos.ibama.gov.br/ctf/manual/html/res_con_416_09.pdf. 
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pública nos editais de licitação que têm por objeto a aquisição de pneus destinados a veículos da frota 
municipal. 
 
O objetivo desse Termo de Referência é garantir a qualidade do produto e do serviço que será 
contratado, sem restringir ou direcionar a licitação. Um bom Termo de Referência contribuirá 
significativamente para a elaboração de um Edital e demais procedimentos de compra de forma legal, 
justa e atenderá o interesse público. 
 
Concluímos que a mencionada compra de pneus, protetores, câmaras de ar e serviços complementares 
presentes no objeto desse Termo de Referência tem como objetivo atender os programas de governo 
constante do Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual, configurando desta forma, o interesse público 
presente neste ato. 
 
11 - Critérios de Aceitação do Objeto 
 
Os critérios de aceitação do objeto tomarão como prioridade a qualidade dos pneus praticadas no 
mercado brasileiro. Em se tratando de pneus, será critério de aferição as indicações constantes no 
manual do fabricante do veículo ou máquina em que será empregado o pneu e se a administração 
julgar necessário, exigirá amostra10 ou determinará diligência de servidor com conhecimento notório 
sobre o produto objeto deste Termo de Referência, antes de emitir a Nota de Autorização de 
Fornecimento. 
 
Os produtos solicitados através desse Termo de Referência deverá observar rigorosamente as 
especificações nele constante e as normas técnicas aplicáveis ao produto. Quando verificado o não 
atendimento ao padrão de qualidade aceitável pelo Município, não será dada a quitação de 
aceitabilidade do produto, devendo o fornecedor proceder a substituição até atender o padrão de 
qualidade ideal. 
 
Os pneus deverão ser novos, não serão aceitos pneus reformados, recauchutados ou remoldados e 
atender as normas da ABNT/NBR 5531, NBR 6087 (250) e 6088 (251), contendo o selo do INMETRO. 
Os produtos serão recebidos no local indicado na ordem de fornecimento, por responsabilidade da 
Contratada, onde o responsável designado para recebimento procederá a conferência e recebimento 
dos pneus, devendo ainda, quando necessário, o fornecedor se responsabilizar pela troca dos pneus. 
 
Os órgãos integrantes da administração municipal poderão solicitar entregas mensais, quinzenais ou 
semanais de acordo com as necessidades da Administração. À Prefeitura reserva-se o direito de não 
receber os pneus em desacordo com o previsto no processo administrativo de licitação, podendo 
rescindir o contrato e aplicar o disposto no inciso XI do art. 24 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
Caso os produtos apresentem irregularidades, especificações incorretas, ou estejam fora dos padrões 
determinados, a unidade solicitará a regularização no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. O 
atraso na correção dos mesmos acarretará a suspensão dos pagamentos, além da aplicação das 
penalidades cabíveis. 
 
O fornecimento dos pneus será através de entregas futuras, devendo o fornecedor realizar as entregas 
juntamente com a Nota fiscal com a indicação da marca que o licitante indicar em sua proposta de 
preços. A nota fiscal deverá ser acompanhada da cópia da Prova de Regularidade para com o do FGTS 
e RECEITA FEDERAL, condição esta indispensável para efetuar o pagamento. O recebimento dos 
produtos não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos mesmos pela 
Administração Municipal, que verificará a quantidade e atendimento a todas as especificações, contidas 
neste Termo de Referência e no Edital para a Aceitação Definitiva.  
 

                                   
10A exigência de mostra objetiva averiguar as características do pneu ofertado comas especificações estabelecidas 

no ato convocatório da licitação, em especial no que diz respeito à qualidade, durabilidade, desempenho e 

funcionalidade do pneu, o que fortalece a aplicação do princípio da eficiência da Administração Pública. 
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A execução do objeto do contrato e o recebimento será dado como recebido de acordo com o Inciso II 
do art. 73 da Lei Federal n 8.666/93, sendo provisoriamente, na apresentação dos produtos, 
acompanhados da devida nota fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por 
responsável pela fiscalização do objeto identificando a conformidade com as especificações técnicas. 
O recebimento definitivo, quando for o caso, ocorrerá após verificação da qualidade e quantidade do 
material e consequente aceitação e se confirmada a conformidade com as especificações técnicas a 
nota fiscal será atestada pelo responsável pelo recebimento. 
 
Os pneus novos nunca sofreram uso ou reforma e não apresentam sinais de envelhecimento e 
deteriorações de qualquer origem. 
 
Atualmente, somente os pneus novos são certificados compulsoriamente pelo Inmetro, passando por 
ensaios, previstos em Regulamento, onde é verificada a sua resistência. Nesses pneus é obrigatório o 
uso da marca do Inmetro, localizada em pelo menos um dos flancos do pneu e uma sequência de 03 
(três) números que identifica a empresa fabricante. Todos os pneus fabricados pela mesma empresa 
terão o mesmo número de identificação da certificação. 
 
A partir do dia primeiro de julho de 2006, todos os pneus reformados destinados a automóveis, 
camionetas e caminhonetes também terão que ser certificados. Isso significa que não será permitida a 
comercialização de pneus reformados sem a marca do Inmetro. Alguns reformadores se anteciparam 
e já aderiram ao processo de certificação de reforma de pneus. 
 
Pelo Programa de Avaliação da Conformidade de Pneus, o ensaio de velocidade sobre carga é o 
mesmo realizado nos pneus novos e nos reformados, onde é testada a resistência dos pneus. No 
ensaio, o pneu não pode apresentar as deformações previstas no regulamento.  
 
O Município rejeitará os fornecimentos executados em desacordo com o disposto neste Termo de 
Referência. Se, mesmo após o recebimento definitivo, constatar-se que os fornecimentos foram em 
desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedora será notificada para 
que a mesma providencie a correção necessária dentro dos prazos de recebimento. 
 
Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos produtos 
fornecidos pelo prazo da garantia, obrigando-se a substituir ou refazer a suas expensas aquele que 
apresentar falha ou defeito no prazo estabelecido pela Administração. O recebimento dos produtos não 
implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos mesmos, por servidor, que 
deverá verificar a quantidade e atendimento a todas as especificações, contidas neste Termo de 
Referência, para a aceitação definitiva. 
 
O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 10 (dez) dias contados a 
partir da data de entrega dos materiais. As decisões e providências que ultrapassarem a competência 
do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para 
a adoção das medidas convenientes à Administração.  
 
A Aceitação Definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do 
material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos 
mesmos. A licitante vencedora, por ocasião da entrega dos produtos e da respectiva nota fiscal, deverá 
comprovar que os pneus apresentados possuem no máximo 12 (doze) meses de fabricação.  
 
A comprovação, deverá ser feita por meio de descrição no pneu da semana e ano que foi fabricado ou 
por outro meio legitimo. A descrição do produto deverá conter a nota fiscal ou por meio de relação que 
acompanhará a nota fiscal dos produtos entregues, contendo os seguintes dados:  
 marca do pneu;  
 especificação das medidas de cada pneu;  
 apresentação do código DOT de cada pneu;  
 semana e ano de fabricação de cada pneu;  
 data da entrega, assinatura do representante legal da licitante vencedora. 
Somente serão aceitos pneus fabricados com matéria-prima de primeiro uso.  
 
12 - Prazo de Entrega do Objeto 
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Prazo da entrega dos pneus e câmaras de ar não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, contados 
a partir do recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento11. 
 
De acordo com a legislação o contratado é obrigado a entregar a mercadoria de acordo com as 
especificações designadas pelo Requisitante. 
 
Constatadas irregularidades no objeto contratual, o contratante poderá:  
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
 
O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, com eficácia legal após a 
publicação do seu extrato no Diário Oficial. Os pedidos só deverão ser atendidos quando devidamente 
assinados pelo Setor de Compras da Prefeitura. Qualquer alteração nos prazos e condições de 
fornecimento dos produtos deverão ser objeto de Termo Aditivo Contratual. 
 
13 - Fundamentação Legal 
 
A legislação básica a ser definida como fundamentação legal para a realização do procedimento 
licitatório são: Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Complementar nº. 123/2006 e 
alterações, Lei Complementar nº 101/00, Lei  Federal nº. 10.520/02, Decreto Federal nº 7.892/2013, 
Plano Plurianual, Lei Orçamentária Anual, Instruções Normativas da Controladoria Geral do Município 
e demais normas aplicáveis a matéria, não descartando nenhuma outra norma de caráter normativo. 
 
Os atos convocatórios deverão ser publicados de forma resumida (extrato), contendo a indicação do 
local onde os interessados poderão obter o texto integral do Edital e todas as informações sobre a 
licitação, inclusive nome do Presidente da CPL e número de telefone para contato. 
 
Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluirá o do vencimento, e considerará apenas 
os dias de expediente do órgão licitante, nos termos do art. 110 da Lei Federal nº. 8.666/93. Só se 
iniciam e vencem os prazos em dia de expediente no órgão ou na entidade promotora da licitação. Na 
modalidade Pregão, o aviso de licitação deverá ser publicado, no mínimo, uma vez no Diário Oficial do 
Respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, por meios 
eletrônicos e  conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação,  não podendo o prazo de 
publicação ser inferior a 08 (oito) dias úteis. 
 
14 - Modalidade de Licitação Sugerida 
 
Por se tratar de aquisição de bem e serviços comuns, sugerimos a licitação na modalidade pregão na 
forma Eletrônica, para registro de preços, do tipo menor preço por item. O Pregão é uma modalidade 
de licitação instituída pela Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, para aquisição de bens e 
serviços comuns, bens estes que podem ser encontrados no mercado sem grandes dificuldades, sendo 
fornecidos por diversas empresas (aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado). 
 
15 - Tipo de Contratação Pretendida 
                                                                                                                                                                 
O tipo de Contrato Administrativo estabelecido para a futura contratação será de fornecimento de 
produtos. O referido contrato a ser celebrado será definido juridicamente como contrato administrativo 
norteado por pelo menos duas manifestações de vontade e que tem como objetivo a criação, 
modificação ou extinção de direitos e deveres. Os contratos, portanto, são todos os acordos ou 

                                   
11 O Prazo de 10 (dez) dias é o tempo que o licitante vencedor disporá entre o recebimento da Nota de Autorização 

de Fornecimento e a efetiva entrega dos pneus, considerando o seguinte sistema operacional: separação dos 

produtos licitados, carregamento e deslocamento da sede da empresa até o local indicado para a entrega. 
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combinações oriundas da vontade das partes (TARUCE, 2011, p. 472). Nos termos do inciso VII do art. 
6º da Lei Federal nº. 8.666/93, será do tipo “contratação Direta”. 
 
16 - Condições de Participação de Microempresa e Subcontratação 
 
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 
43 da Lei Complementar nº 123/2006). 
 
A não regularização da documentação no prazo previsto no edital, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 
1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
 
17. DA EXCLUSIVIDADE DA LICITAÇÃO PARA ME E EPP: 
 
A LC nº 147/2014 que alterou a LC nº 123/2006, dentre outros objetivos, ampliou a participação das 
microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas. 
 
O caput do art. 47 passou a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e 

fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento 
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 
objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e 

regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação 
tecnológica. (Grifamos). 

 
A nova redação do art. 47, além de ampliar o rol de entidades que concederão tratamento diferenciado 
às microempresas e empresas de pequeno porte, também substituiu a expressão poderá, que 
transmitia a impressão de faculdade, por deverá, para que não haja questionamento acerca da 
obrigatoriedade de observância. 
 
Já o art. 48, caput e inciso I, da LC nº 123/2006 prevê: 
 
Art. 48 Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: 
 
I – deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais); 
 
II- (...) 
 
III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 
25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de 
pequeno porte. (Grifamos) 
 
Sendo assim, deve-se dar efetividade ao mandamento legal, aplicando a modalidade de licitação 
“Pregão Eletrônico”, direcionada para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos itens cujo 
valor de contratação esteja previsto para até R$ 80.000,00 e seja cota reserva. Os demais itens devem 
ser estendidos a qualquer empresa que atenda as exigências do edital.  
 
18 - Indicação de Recursos Orçamentários 
 
A sugestão de modalidade de licitação constante desse Termo de Referência é o Pregão eletrônico. 
Portanto, é dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro 
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de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra ou 
nas cláusulas do contrato. 
 
A emissão da autorização de Empenho ficará a cargo da área de compras com autenticidade da 
Contabilidade, devendo constar na Nota de Empenho o número do processo administrativo de licitação 
ou número do contrato, anexando a cópia ao processo em forma de juntada de prova de execução do 
objeto licitado. 
 
19 - Indicação da Fonte de Recursos 
 
Entende-se por fonte de recursos, a origem ou a procedência dos recursos a serem utilizados para 
pagamento da despesa gerada pela requisição. Tratando-se de recursos vinculados (1.01 – Recursos 
vinculados ao ensino – IN nº. 05/2011 TCEMG), deve apontar a fundamentação legal. A indicação de 
fonte de recursos ocorrerá no momento da Nota de Autorização de Compra (requisição) quando se 
tratar do procedimento de Registro de Preço. 
 
Especificação das Fontes e Destinação de Recursos: 
 
I - Primárias 
00 - Recursos Ordinários. 
01- Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação. 
02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde. 
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, 
Compensação Financeira. 
12 - Serviços de Saúde. 
13 - Serviços Educacionais 
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 
17 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP). 
18 - Transferências do FUNDEB (60%) para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do 
Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica. 
19 - Transferências do FUNDEB (40%) para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica. 
22 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação. 
23 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde. 
24 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social. 
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). 
42 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social. 
43 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 
44 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE). 
45 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transportes 
Escolar (PNATE). 
46 - Outras Transferências de Recursos do FNDE. 
47 - Transferência do Salário-Educação. 
48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica. 
49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 
Hospitalar. 
50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde. 
51 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica. 
52 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS. 
53 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde. 
54 - Outras Transferências de Recursos do SUS. 
55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde. 
56 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS). 
57 - Multas de Trânsito. 
58 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos 
Prestadores de Serviços Contratados 
 
II – Não Primárias 
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90 - Operações de Crédito Internas 
91 - Operações de Crédito Externas 
92 - Alienação de Bens 
93 - Outras Receitas Não Primárias 
 
 Declaração de Cumprimento da Logística Reversa, conforme Lei Federal nº. 12.305 de 02 de agosto 
de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos; o Município exige a logística reversa na 
qual a empresa deverá apresentar Declaração de Cumprimento da Logística Reversa, bem como 
praticá-la durante todo o contrato de fornecimento, de acordo com avaliação e indicação dos produtos 
inservíveis a serem recolhidos pela contratada (produtos e serviços). 
 
20 - Balizamento de Preços e Valores Máximos Aceitos 
 
Os valores constantes do balizamento de preços serão considerados referência para tomada de 
decisões do julgamento. O balizamento de preços será demonstrado pela média aritmética simples de 
no mínimo 04 (quatro) orçamentos dos preços praticados no mercado.  
 
21  - Local e Condições para a Realização dos Serviços ou Entrega de Material 

O prazo de entrega dos materiais é de 10 (dez) dias uteis, contados da Ordem de Compra, em remessa 

única, no seguinte endereço Rua Frei Inocêncio, 236 – Centro – São Félix de Minas-MG – CEP 35.275-

000 – Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, no horário de 08h00 às 11h00 e das 12h30min às 

16h00. 

A entrega dos pneus e câmaras de ar pela(s) empresa(s) vencedora(s) deverão ocorrer no local 
determinado na nota de fornecimento, impreterivelmente no horário de 08h00 às 16h00, sendo a área 
de compras responsável para indicar o responsável pelo recebimento e conferência dos itens. 
 
O Município não arcará com os custos e pessoal para realização das descargas ou outros serviços que 
devem correr por integral conta da empresa licitante, devendo qualquer despesa com tal serviço, ficar 
a cargo da empresa vencedora, bem como o carregamento e Transportes dos produtos substituídos e 
descartados. Os pedidos deverão ser atendidos no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após o 
recebimento da respectiva Nota de Autorização de Fornecimento, devidamente assinada pela área de 
Compras. 
 
O setor competente para receber, conferir e fiscalizar o objeto deste Termo de Referência será a área 
de frota municipal, observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93. Ao Município se reserva 
o direito de não receber produtos que não atenderem ao padrão de qualidade exigido pelo município, 
ou em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, podendo devolver e exigir a sua 
substituição em prazo não superior a 10 (dez) dias corridos e ainda solicitar o cancelamento do contrato 
conforme disposto no art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93.  
 
Todos os itens deverão obedecer às especificações constantes deste Termo de Referência, o edital e 
seus anexos, conforme: 
 os pneus deverão ser novos; 
 os pneus não podem ser reformados, recauchutados ou remoldados; 
 os pneus devem seguir as normas da ABNT/NBR 5531, NBR 6087 (250) e 6088 (251), no tocante 
a este objeto; 
 os pneus devem conter o selo ou certificado do INMETRO; 
 
Os produtos serão recebidos no endereço fornecido na Nota de Autorização de Fornecimento, por 
responsabilidade da Contratada, onde o responsável designado para recebimento procederá à 
conferência e recebimento dos pneus e câmaras. O fornecedor deverá apresentar nota fiscal com as 
descrições do produto, inclusive com a indicação da marca que o licitante indicar em sua proposta de 
preços. A nota fiscal deverá vir acompanhada da cópia da Prova de Regularidade para com o do FGTS 
e da Receita Federal, condição esta indispensável para efetuar o pagamento. 
 
22 - Condições e Forma de Pagamento e Reajuste 
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Para ocorrer o pagamento é condição a apresentação da nota fiscal/fatura ao responsável pelo 
recebimento do produto, o qual terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da apresentação para 
atestar o cumprimento pela empresa das obrigações contratuais. A data da apresentação da nota 
fiscal/fatura será devidamente registrada nos autos do processo pelo responsável pelo recebimento do 
bem (fiscal do contrato).  
 
O pagamento será efetuado na forma exclusivamente eletrônica (Internet banking), mediante crédito 
em conta aberta em instituições financeiras oficiais de titularidade dos fornecedores. A conta corrente 
da contratada deverá ser informada no ato de assinatura do contrato. O pagamento, mediante a 
emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que a Contratada efetue a 
cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às 
retenções tributárias.  
 
A Contratada, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, 
declaração, conforme modelo definido pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. Caso não o faça, 
ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a legislação aplicável. A nota 
fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, 
interrompendo-se a contagem do prazo fixado de 05 (cinco) dias úteis para o responsável pelo 
recebimento atestar, que recomeçará a ser contado integralmente a partir da data de sua 
reapresentação. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, 
a Previdência Social e junto ao FGTS.  
 
23 - Garantia e Manutenção 
 
A licitante vencedora dos itens pneus, na entrega dos produtos, deverá apresentar certificado de 
garantia12de fábrica de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses, sem limite de quilometragem, contados a 
partir do recebimento dos produtos. A contratante permitirá o acesso de técnicos autorizados da 
contratada para verificarem se os pneus estão sendo utilizados da forma correta, e caso seja verificado 
qualquer irregularidade, a contratada deverá informar imediatamente os procedimentos a serem 
adotados pela contratante, mas em hipótese alguma se eximirá em cumprir com as obrigações 
assumidas na garantia.  
 
A contratante, observando qualquer irregularidade nos pneus e câmaras de ar, deverá comunicar 
imediatamente à contratada, para substituir, sem ônus para a contratante, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, o pneu e câmara de ar defeituoso por um produto novo com as mesmas características do 
substituído. No caso de substituição, a partir do recebimento do produto novo trocado, será iniciado o 
prazo de garantia de mais, 24 (vinte e quatro) meses conforme estabelecido anteriormente. A garantia 
é requisito essencial para a participação da licitante no certame, e deverá estar declarada na proposta 
vencedora. 
 
24 - Prazo para Formalização da Ata de Registro de Preço e do Contrato e sua Vigência 
 
O representante legal da proposta vencedora deverá assinar a Ata de Registro de preços e os contratos 
quando solicitados, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
comunicação para tal, através de fax, correio eletrônico ou formalmente. O prazo de vigência da Ata de 
Registro de Preços será de 12 (doze) meses, com eficácia legal após a publicação do seu extrato. 
 
A Lei Federal nº. 8.666/93 estabelece em seu art. 57 as regras relativas à fixação dos prazos 
contratuais, as quais deverão ser fixadas no instrumento convocatório (edital) e reproduzidas no 
respectivo contrato. A Ata de Registro de Preços poderá originar-se contratos que terão sua vigência 
adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários. Assim, considerando que o prazo de 
vigência dos créditos orçamentários, ou exercício financeiro, via de regra, vai da data de assinatura até 
o máximo ao dia 31 de dezembro de cada ano. 
 

                                   
12 - É a garantia oferecida pelo fabricante do produto, a garantia de fábrica tem como finalidade assegurar a boa 

execução do objeto licitado. 
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25 - Fiscalização do Objeto e Indicação do Fiscal  
 
O Município estabelecerá critério de fiscalização do cumprimento do objeto licitado, por intermédio de 
servidor especialmente designado para esta finalidade, não eximindo a Controladoria Geral do 
Município estabelecer por meio de ato normativo critérios de fiscalização do objeto da licitação. 
 
O fiscal do contrato será indicado pelo gestor do contrato (Secretário Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos) que terá como atribuições anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. A Controladoria Geral do Município regulamentará por meio de ato próprio as rotinas de 
fiscalização de contrato. O Ato de designação do fiscal do contrato será juntado aos autos do Processo 
Administrativo de Licitação. A Secretaria Municipal de Obras e Transportes indicará o Servidor 
responsável, para funcionar como Fiscal do Futuro Contrato. 
 
26 - Sanções para o caso de inadimplemento 
 
Nos termos do art. 86 da Lei Federal nº. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) 
sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do 
objeto deste Pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 
 
Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das 
condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da 
Lei n. 8.666/93: 

 advertência;  

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

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

 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-
se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e 
comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data 
em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.  
 
As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em 
agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) a contar da 
data da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.  
 
27 - Obrigações da contratada 
 
Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência. Deverão ser consideradas 
juntamente com o que estipula este documento, todas as normas publicadas pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas ABNT, compreendendo:  
 
normas de fornecimento de materiais, especificações, métodos de ensaio, terminologias, padronização 
e simbologias; 
o objeto deve ser fornecido, rigorosamente, de acordo com estas Especificações Técnicas e com os 
documentos nelas referidos, as Normas Técnicas vigentes, as especificações de materiais descritos 
neste Termo de Referência; 
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a contratada deverá acatar as decisões, instruções e observações que emanarem da contratante, 
corrigindo o fornecimento, sem ônus para o contratante.  
 
observar o prazo mínimo de validade dos produtos fornecidos, conforme definido neste Termo de 
Referência; 
 
providenciar, de imediato, a correção das deficiências apontadas pelo gestor/fiscal de contrato do 
Município com respeito à execução do objeto; 
 
entregar os serviços ou produtos objeto do contrato dentro das condições estabelecidas e respeitando 
os prazos fixados; 
 
responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, de imediato, aqueles que apresentarem 
qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo 
de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual. Cumprir os 
prazos previstos no contrato ou outros que venham a ser fixados pelo Município; 
 
dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do contrato, durante toda a sua 
vigência, a pedido do Município; 
 
manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação ou de qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao Município, de 
imediato, qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como 
substituir os documentos com prazo de validade expirado.  
 
observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria, especialmente a indicada no 
contrato, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, 
preservando o Município de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade 
do Contratado; 
 
Indicar, logo após a assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteração, um preposto com plenos 
poderes para representá-lo, administrativa ou judicialmente, assim como para decidir acerca de 
questões relativas aos serviços, bem como para atender aos chamados do gestor/fiscal de contrato do 
Município, principalmente em situações de urgência, inclusive nos finais de semana e feriados, a partir 
de contato feito por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz. 
 
fornecer números telefônicos, números de pager ou de outros meios igualmente eficazes, para contato 
do gestor/fiscal de contrato do Município com o preposto, ainda que fora do horário normal de 
expediente, sem que isso gere qualquer custo adicional; 
 
encaminhar ao Município, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos comprobatórios da 
manutenção das condições de habilitação ou qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias 
das certidões de regularidade junto ao FGTS e Receita Federal, cuja autenticidade será confirmada 
nos sites dos órgãos emissores pelo gestor/fiscal de contrato do Município; 
 
O contratado não está obrigado a prestar garantia de execução contratual. No entanto, estará obrigado 
a cumprir com e exigência da Logística Reversa, bem como praticá-la durante todo o contrato de 
fornecimento, de acordo com avaliação e indicação dos produtos inservíveis que deverão ser recolhidos 
pela contratada (produtos e serviços). 
 
28 -Obrigações do contratante  
 
comunicar a Contratada qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante a execução dos serviços 
contratados; 
 
atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente; 

 
prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da 
CONTRATADA, em relação aos serviços objeto do Contrato; 
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efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas; 
 
fiscalizar a execução do objeto contratado, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 
CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, 
inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas; 

 
emitir, por meio do gestor/fiscal de contrato do Município, a ordem de fornecimento; 
 
rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou em desconformidade com as especificações deste 
Termo de Referência; 

 
efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio do gestor/fiscal de contrato do 
Município; 

 
arcar com as despesas de publicação do extrato do contrato, bem como dos termos aditivos que 
venham a ser firmados. 
 
29 - Órgãos Integrantes da Ata de Registro de Preços    
 
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços qualquer dos órgãos e unidades abaixo: 

 Gabinete do Prefeito; 

 Secretaria Municipal de Administração e Governo; 

 Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento; 

 Secretaria Municipal de Saúde; 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Educação; 

 Secretaria Municipal de Agricultura; 

 Secretaria Municipal de Esporte Lazer, Turismo e Cultura; 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 

 Secretaria Municipal de Obras e Transportes. 
 
30 - Condições gerais    
 
O Município e a contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos 
termos do art. 65, inciso II, letra “d”, da Lei Federal nº. 8.666/93, por repactuação precedida de cálculo 
e demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos 
em planilha de custos e formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no 
mercado em geral.  
 
Qualquer tolerância por parte do Município, no que tange ao cumprimento das obrigações ora 
assumidas pela contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, 
transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas deste Contrato e podendo o 
Município exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.  
 
A contratada, por si, seus agentes, prepostos ou qualquer encarregado, assume inteira 
responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao Município, 
seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da 
omissão em executá-lo, resguardando-se ao Município direito de regresso na hipótese de ser compelido 
a responder por tais danos ou prejuízos.  
 
A contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e 
documentos fornecidos pelo Município ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo 
vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência do contrato e mesmo após o seu 
término.  
 
Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou laborados pela 
contratada serão de exclusiva propriedade do Município, não podendo ser utilizados, divulgados, 
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reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização deste, sob 
pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos da legislação pátria vigente.  
 
31 - Considerações Finais 
 
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar o Edital, na forma eletrônica, ou mediante o encaminhamento de petição por escrito à 
Comissão Permanente de Licitação, que tem competência para decidir sobre aceitabilidade do recurso. 
 
Caberá à CPL, auxiliada pelos setores responsáveis a elaboração do Edital, decidir sobre a impugnação 
no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório conforme 
conteúdo da petição, será designada nova data para a realização do certame, observando-se as 
exigências quanto à divulgação das modificações no Edital, cabendo a CPL os procedimentos e 
publicação dos atos.  
 
Os pedidos de esclarecimentos sobre item (produtos/serviços) constante(s) do Termo de Referência e 
ao Processo Licitatório deverão ser enviados à CPL, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada 
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, através do e-mail: 
licitacao@saofelixdeminas.mg.gov.br. 
 
O pedido de esclarecimentos será respondido em até 24 (vinte e quatro) horas. Qualquer modificação 
no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação da Pregoeira em contrário.  
 
É facultado o Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. O processo estará 
facultada a vista ou análise da Controladoria Geral do Município a qualquer momento, incluindo 
participação durante as sessão de lances. 
 
No Credenciamento e no julgamento da habilitação e das propostas, 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 acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação, classificação e ampliar a competitividade entre os participantes.  
 
A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de 
razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.  
 
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. O desatendimento de exigências formais não 
essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público, sendo a pregoeira autoridade competente 
para julgar esses atos. As normas que disciplinam o Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  
 
Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo, 
prevalece a previsão do Edital.  
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, 24 de maio de 2022. 

 
DEVANIR RODRIGUES DOS REIS 

Chefe de Gabinete 

mailto:licitacao@saofelixdeminas.mg.gov.br
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ANEXO II  
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS  

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ......... 

 
O Município de São Félix de Minas, sediado na Rua Frei Inocêncio, nº 236, centro, São Félix de Minas/MG, 
inscrito no CNPJ: 01.613.121/0001-71, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Marcos Alexandre 
Gonçalves Sordine, CPF nº 115.661.376-08, residente e domiciliado neste município, considerando o 
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 
23/2022, publicada no ...... de ...../...../20...., processo administrativo de licitação n.º 26/2022, 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 Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de pneus novos e câmaras 

de ar para as máquinas e veículos do Município de São Félix de Minas – MG, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, especificado(s) no(s) item(ns)........ do 

......... Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 23/2022, que é parte integrante desta Ata, assim 

como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES 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:  

Item do TR Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

X Especificação Marca  Modelo Unidade Quantidade Valor Un 
Prazo garantia 

ou validade 

        

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta 

Ata. 

3. DA ADESÃO À 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 órgão 

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 nº 7.892, de 2013. 

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

órgãos 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 órgão 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 órgão participante. 
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3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada 

item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgão participante, independente do 

número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

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

enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará 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) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P). 

3.5. Ao órgão 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 

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação 

as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão 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 órgão não 

participante. 

4. VALIDADE DA ATA  

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

ser prorrogada. 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 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) fornecedor(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 negociar(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 órgão 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 órgão 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. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável; 
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5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

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 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por 

despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório 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 razão 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 10.024/19.  

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

do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses 

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

respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

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

20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do 

registro do fornecedor. 

7. CONDIÇÕES GERAIS 

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 7892/13. 

7.3. A ata de realização 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, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

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

São Félix de Minas – MG, ___ de _____ de 2022. 
 
 

MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE 
Representante legal do órgão gerenciador 

 
 

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

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., QUE 
FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS E 
A EMPRESA .............................................................   

O Município de São Félix de Minas, sediado na Rua Frei Inocêncio, nº 236, centro, São Félix de Minas/MG, 
inscrito no CNPJ: 01.613.121/0001-71, neste ato representado pelo Prefeito Sr. MARCOS ALEXANDRE 
GONÇALVES SORDINE, CPF nº 115.661376-08, residente e domiciliado neste município doravante 
denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 
............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no 
Processo Administrativo de Licitação nº 26/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa 
do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de 
Contrato, decorrente do Pregão nº 23/2022, por Sistema de Registro de Preços,  mediante as cláusulas e 
condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é para aquisição de pneus novos e câmaras de ar para as 
máquinas e veículos do Município de São Félix de Minas – MG, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
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 
 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

QUANT. 
MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1       

...       

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. 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 a pagar, conforme Orientação 

Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 

3.2. 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. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento da União, para o exercício de ____, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:   



 

42 
Rua Frei Inocêncio, 236 – centro – Tel.: (33) 32469066 – CEP: 35.275-000 – CNPJ: 01.613.121/0001-71 

www.saofelix.mg.gov.br 

 

Fonte:  

Programa de Trabalho:   

Elemento de Despesa:   

PI: 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência. 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE  

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

a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

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

de Referência. 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, 

anexo ao Edital. 

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela 

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

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

do Edital.  

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do 

art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, 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;  

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

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

direito à prévia e ampla defesa. 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

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

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

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

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
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12.4.3. Indenizações e multas. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 

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

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

salvo nos casos previstos em lei. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.2. 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. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite 

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

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 

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

8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 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. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na imprensa 

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

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

17.1. É 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.......................................... de 20..... 
 
 

_________________________ 
MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE 

Prefeito Municipal – CONTRATANTE 
 
 
 

_________________________ 
Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
1- 
2- 
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