PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA-MG
CNPJ: 25.223.009/0001-92
Rua Olimpio Campos, 39 – Centro- Lontra -MG
Fone/Fax: (38)3234-8182 CEP: 39437-000
Email: prefeitura@lontra.mg.gov.br
PROCESSO LICITÁTORIO Nº 078/2015
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 041/2015 –
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Contratação de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
na acepção da Lei Complementar nº 123/2006, objetivando o registro de preços de
para eventual e futura aquisição de pneus, câmaras e protetores para atender
demanda do Município, conforme especificações constantes do Anexo I, que é parte
integrante deste edital e em observância ao descrito nas especificações técnicas pelo
prazo de 12(doze) meses, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de
Transporte.
DATA DA REALIZAÇÃO: 08/01/2016
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:00 h.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala da Comissão Permanente de
Licitações - Rua Olímpio Campos, nº 39 – Centro, Lontra, MG, CEP: 39.437-000. A
sessão será conduzida pela Pregoeira, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados
através da Portaria nº 003 DE 02 de Janeiro de 2015. Os envelopes contendo a
proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão de
processamento logo após o credenciamento dos interessados.
ESCLARECIMENTOS e IMPUGNAÇÕES: Equipe de Licitações, na Rua Olímpio
Campos, nº 39 – Centro, Lontra, MG, CEP: 39.437-000; telefone (38) 3234.8443; email licitacao.lontra@outlook.com. Os esclarecimentos prestados e as decisões sobre
eventuais impugnações serão publicados no Quadro de Avisos Oficial afixado no hall
de entrada da Prefeitura no mesmo endereço de realização da sessão, conforme
acima especificado, e ainda encaminhados aos interessados por fac-símile e/ou email. O edital encontra–se disponível no site do município www.lontra.mg.gov.br na
rede mundial de computadores (internet).
I – OBJETO
1.
Constitui objeto da presente licitação o registro de preços de microempresas
(ME), empresa de pequeno porte (EPP) ou equiparada, para eventual e futura
aquisição de pneus, câmaras e protetores para atender demanda do Município,
conforme especificações constantes do Anexo I, que é parte integrante deste edital.
1.1. São partes integrantes deste Edital:
1.1.1 - Anexo I - Descrição do objeto;
1.1.2 - Anexo II – Modelo de Proposta;
1.1.3 - Anexo III – Modelo de declaração de Habilitação;
1.1.4 - Anexo IV – Modelo de declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte;
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1.1.5 - Anexo V – Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do Art. 7º da
Constituição Federal;
1.1.6 - Anexo VI – Minuta da ARP – Ata de Registro de Preços.
1.1.7 – Anexo VII – Declaração de Inexistência de Inidoneidade para contratar com a
Administração Pública
1.1.8 – Anexo VIII – Modelo de Carta de Representação e Credenciamento.
II – DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Somente poderão participar deste pregão microempresas e empresas de
pequeno porte do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado e que atendam aos
requisitos de habilitação previstos neste Edital.
2.2– As licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste
edital, 2 (dois) envelopes devidamente fechados, contendo no envelope n.º 1, sua
proposta comercial conforme solicitado no item 4 deste edital, e no envelope nº 2 a
documentação comprobatória da habilitação solicitada no item 6 deste edital, sendo
que, ambos deverão conter, na parte externa, além da razão social, CNPJ e
endereço, os seguintes dizeres:
Envelope nº 1 - Proposta

Envelope nº 2 - Habilitação

PROCESSO LICITATÓRIO Nº078/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2015

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 041/2015

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 041/2015

(Nome do Proponente)

(Nome do Proponente)

2.3– Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
2.3.1. Estrangeiras que não funcionem no País;
2.3.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição;
2.3.3. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com o
Município de Lontra – MG, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações;
2.3.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02;
2.3.5. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98;
2.3.6. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;
2.3.7. Não consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte nos
termos da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14.
III - CREDENCIAMENTO
3.1. Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o
que se segue:
3.1.1. Quanto aos representantes:
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou
tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA-MG
CNPJ: 25.223.009/0001-92
Rua Olimpio Campos, 39 – Centro- Lontra -MG
Fone/Fax: (38)3234-8182 CEP: 39437-000
Email: prefeitura@lontra.mg.gov.br
Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento
particular do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos
para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua
interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No
caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento
constitutivo da empresa conforme subitem “a” acima;
c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se
exibindo documento oficial que contenha foto;
d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que
presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de
documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de
negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de
interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita,
que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do
menor preço;
e) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários;
f) Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado,
sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.
3.1.2. Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:
a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência
de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o
modelo estabelecido no Anexo III deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº
1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).
3.1.3. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:
a) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, que deverá ser
feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital, e apresentada
FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).
IV – PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE N.º 1
4.1. O Anexo II deverá ser utilizado para a apresentação da Proposta, digitado,
impresso ou preenchido a mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto
às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou
entrelinhas, sem cotações alternativas, datado e assinado pelo representante legal do
licitante ou pelo procurador.
4.2. Deverão estar consignados na proposta:
4.2.1. A denominação, CNPJ, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail do licitante e data;
4.2.2. Indicação da marca e modelo do produto cotado, em conformidade com as
especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I deste Edital;
4.2.3. Preços unitário e total do item em algarismos e o preço unitário por extenso,
expressos em moeda corrente nacional, apurados à data de sua apresentação, sem
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do
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lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais
encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o
integral fornecimento do objeto da presente licitação;
4.2.4. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a
partir da data de sua apresentação;
4.2.5. Prazo de garantia: mínimo de 12 meses contados da data de emissão do recibo
definitivo;
4.2.6. Prazo de entrega: máximo de 30 dias corridos contados da data de recebimento
pela Contratada da Ordem de Fornecimento;
4.2.7. Declaração impressa na proposta de que os produtos ofertados atendem a
todas as especificações exigidas no Anexo I - Termo de Referência;
4.2.8. Declaração impressa na proposta de que os preços indicados contemplam todos
os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta incluindo,
entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, instalação,
seguro, frete e lucro.
4.3. Não serão admitidas, posteriormente à apresentação das propostas comerciais,
alegações de enganos, erros ou distrações, como justificativas para desistência ou
quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer
natureza.
4.4. O preço ofertado é fixo e irreajustável e deverá ser apresentado com precisão de
duas casas decimais.
4.5. Para os licitantes que fizerem lances será considerado o último valor ofertado;
4.6. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
4.7. Não será obrigatória apresentação de proposta para todos os itens, podendo o
licitante apresentar proposta somente para o item de seu interesse.
V – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
5.1– Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o MENOR PREÇO
POR ITEM. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão
das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às
correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários.
As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
5.2– Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes no item 16 deste edital.
5.3– Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas
exclusivamente pelo critério de menor preço unitário.
5.4– O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado
pela primeira classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a
respeito.
5.5– Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições
habilitatórias pela licitante que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, bem
como documentação apresentada na própria sessão.
5.6– Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a
proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital, pelo pregoeiro.
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5.7– Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender às exigências
editalícias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação,
até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências editalícias, sendo a
respectiva proponente declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto definido no
objeto deste edital.
5.8– Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo
pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderão constar ainda as
assinaturas da equipe de apoio, sendo-lhe facultado este direito.
5.9– Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos
estabelecidos neste edital, a proposta será desclassificada.
5.10– Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste
edital.
5.11– A desistência, pela licitante, de apresentar lance verbal, quando convocada pelo
pregoeiro, implicará na exclusão daquela da etapa de lances verbais e na manutenção
do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.
5.12– Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
VI – DOCUMENTAÇÃO – (ENVELOPE N.º 2)
6.1 – O envelope n.º 02 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos:
6.1.1 HABILITAÇÃO:
Serão considerados habilitados para a presente licitação os interessados que
apresentarem, em envelope hermeticamente fechado, denominado envelope N.º02
com prazo de validade não extinto, os seguintes documentos:
6.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
6.2.1 - registro comercial, no caso de empresa individual;
6.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou última alteração se
nesta constar o objeto social e administração da empresa, devidamente registrado na
Junta Comercial em se tratando de sociedades comerciais;
6.2.3 - Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades
por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea 7.2.2, deste
subitem;
6.2.4 - Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;
6.2.5 - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
6.3 - REGULARIDADE FISCAL
6.3.1- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Estadual do domicílio
ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação
das seguintes certidões:
a) - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos
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de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal;
b) - Certidão de Débitos Tributários - CDT, Estadual;
c) - Certidão de Débitos Tributários Municipais, relativo à sede do licitante;
d) - Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva
de Débito com Efeitos de Negativa;
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos
Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à
Resolução Administrativa TST nº 1470/2011;
6.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica.
6.4.1 QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL
6.1.4.1 Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com
o objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado, expedido por pessoa
jurídica de direito público ou privado;
6.1.4.1.1 O atestado deverá estar necessariamente em nome da empresa proponente
e indicar o fornecimento dos itens discriminados no Projeto Básico.
6.1.4.2 Alvará de funcionamento expedido pela Secretaria Municipal de Tributos do
Município onde encontra suas instalações, com vigência para o exercício de 2015 para
licitantes que manifestarem interesse em participar no fornecimento dos itens
correspondentes ao termo de referencia.
DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES
a)
Anexo V – Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal.
b)
Anexo VII – Declaração de Inexistência de Inidoneidade para contratar com a
Administração Pública.
6.5 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
6.4.1 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
VII – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
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7.1– Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do pregão.
7.1.1– Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas.
7.1.2– Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para
realização do certame.
VIII – DOS RECURSOS
8.1– Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será dado o prazo de 03 (três) dias
para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr no término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
8.2– A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência
do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo pregoeiro à vencedora.
8.3– Qualquer recurso de impugnação contra a decisão do pregoeiro não terá efeito
suspensivo.
8.4– O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
IX – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
9.1– Os valores constantes da proposta final do fornecedor poderão ser revistos
mediante solicitação da contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei 8.666/93;
9.1.1– As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências
incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do
Contrato.
9.1.2– O valor final apresentado pela empresa vencedora do certame será invariável
no decorrer do fornecimento.
X – DA ATA E VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
10.1 – Homologado o resultado da licitação, o fornecedor mais bem classificado será
convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo de 03 (três) dias úteis e
nas condições estabelecidos no presente edital, podendo esse prazo ser prorrogado
uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra
motivo justificado aceito pela Administração.
10.2. – É facultado à Prefeitura, quando o convocado não assinar a ata de registro de
preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
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propostas pelo primeiro classificado.
10.3. – A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento e/ou
prestação de serviço nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de
publicidade.
10.4. – A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas.
10.5. – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, ordem de fornecimento, autorização de compra ou outro instrumento hábil,
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.6. – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
10.7. – A ATA DE REGISTRODE PREÇOS terá validade de 12 (doze) meses a partir
de sua assinatura, sem possibilidade, portanto, de prorrogação.
10.8. – Os contratos ou instrumentos congêneres poderão ser firmados até o último
dia de vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, independentemente do prazo de
execução, podendo ainda aqueles ser aditados e prorrogados na forma da Lei Federal
8.666/93.
10.9. –A Ata de Registro de Preços será lavrada em 2 (duas) vias devendo uma ser
juntada ao processo que lhe deu origem e a outra levada ao Sistema de Controle de
Registro de Preços.
10.10. –A Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da
Administração direta do Município.
XI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02.01.01.04.122.0002.2014 – 3.3.90.30.00 Ficha: 45 Fonte: 100
06.01.01.12.122.0002.2038 – 3.3.90.30.00 Ficha: 968 Fonte: 101
06.03.01.12.361.0407.2059 – 3.3.90.30.00 Fichas: 271, 272, 273 e 274 Fontes: 101,
122, 145 e 147
08.01.01.10.122.0002.2071 – 3.3.90.30.00 Ficha: 336 Fonte: 102
08.01.04.10.304.0016.2097 – 3.3.90.30.00 Fichas: 508, 509 e 510 Fontes: 102, 123 e
150
08.01.03.10.302.0015.2087 – 3.3.90.30.00 Ficha: 478 Fonte: 102
08.01.02.10.301.0014.2086 – 3.3.90.30.00 Fichas: 444 e 445 Fontes: 102 e 148
09.01.01.08.122.0002.2102 – 3.3.90.30.00 Ficha: 596 Fonte: 100
09.01.01.08.243.0009.2177 – 3.3.90.30.00 Ficha: 607 Fonte: 100
10.01.01.15.122.0002.2133 – 3.3.90.30.00 Ficha: 765 Fonte: 100
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XII – DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
12.1. – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado, cabendo à Prefeitura pelo seu Setor de
Compras, órgão gerenciador do presente Registro de Preços, promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d”
do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2. – Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original da fase de lances do
Pregão.
12.3. – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do pedido de fornecimento e/ou prestação do serviço, e sem aplicação da penalidade
se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
12.4. – Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção
da contratação mais vantajosa.
12.5. – O registro do fornecedor será cancelado quando:
I - descumprir as condições da ata de registro de preços;
II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
12.5.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do
caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório
e a ampla defesa.
12.6. – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
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decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.
XIII – FISCALIZAÇÃO
13.1– O Município de Lontra - MG, através dos Departamentos requisitantes exercerá
a fiscalização do contrato, e registrará todas as ocorrências e as deficiências
verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
13.2– As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Lontra – MG, em
nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora,
no que concerne à execução do objeto do contrato.
XIV – DA EXECUÇÃO E ENTREGA DOS MATERIAIS
14.1 - O fornecedor garantirá a entrega do objeto conforme apresentada no processo
licitatório por todo o período de vigência do contrato.
14.2 – A licitante comprometer-se-á dar total garantia quanto à qualidade do objeto
fornecido, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas
de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado ou de má qualidade sem
prejuízo das medidas judiciais cabíveis. Sendo facultado à contratante a execução
e/ou acompanhamento de testes periódicos de qualidade dos produtos, bem como
acesso às notas fiscais/faturas fornecidas pelas distribuidoras.
14.3 – A Prefeitura Municipal de Lontra - MG reserva-se o direito de não receber os
produtos em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo
cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº.
8.666/93.
XV – PAGAMENTO
15.1– Os pagamentos serão feitos, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir
da entrega do objeto e/ou prestação do serviço, devidamente executado, discriminado
nas respectivas ordens de fornecimento, mediante apresentação, aceitação e atesto
do responsável pelo recebimento do objeto.
15.1.1– Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a licitante
vencedora deverá fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em
letra bem legível em nome da Prefeitura Municipal de Lontra - MG.
15.1.2 - DADOS PARA FATURAMENTO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA – MG
CNPJ: 25.223.009/0001-92
INSCR. EST: ISENTO
RUA OLIMPIO CAMPOS, Nº 39 - CENTRO
CEP: 39.437-000
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15.1.3– A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora,
diretamente ao representante da Prefeitura Municipal de Lontra - MG, que somente
atestará a entrega dos produtos, e liberará a referida nota fiscal para pagamento,
quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas.
15.2– Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo representante da Prefeitura
Municipal de Lontra - MG e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando
qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Lontra – MG.
XVI – SANÇÕES
16.1– O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante
vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Lontra - MG,
resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes
sanções:
a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o
valor total estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo, o prazo máximo de 24(vinte
e quatro) horas após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras
sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93;
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada
sobre o valor total estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02
(dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial;
c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o
valor total estimado do contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias
úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo.
d) Advertência.
16.2– A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da
aplicação de outras, previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n°
8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e
danos causados à Administração.
16.3– A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Lontra, via
Departamento de Tributos, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da
data de recebimento da notificação enviada pela Prefeitura Municipal de Lontra.
16.4– O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na
Prefeitura Municipal de Lontra, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o
valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da
lei.
16.5– À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
comparecer para assinar a ata de registro de preços ou celebrar o contrato, deixar de
entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o
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retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Lontra, e será
descredenciado do CRC Municipal, pelo período de 05 anos se credenciado for, sem
prejuízo das multas previstas neste edital, no contrato e nas demais cominações
legais.
16.6– As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
16.7– Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa.
XVII – DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1– A Prefeitura Municipal de Lontra poderá cancelar de pleno direito a nota de
empenho que vier a ser emitida em decorrência desta licitação, bem como rescindir o
respectivo contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial desde
que motivado o ato e assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla
defesa quando esta:
a) Venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que
comprometam sua capacidade econômico-financeira;
b) For envolvida em escândalo público e notório;
c) Quebrar o sigilo profissional;
d) Utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao
público e às quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as
disposições estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Lontra;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal
que a autorize.
17.2– A Prefeitura Municipal de Lontra poderá, por despacho fundamentado do
Pregoeiro e até a entrega da nota de empenho, excluir qualquer licitante, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis, sem que a esta assista o direito de reclamar indenização
ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em qualquer fase do processo
licitatório, fato ou circunstância que desabone a idoneidade da licitante.
17.3– A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, ou anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros mediante
parecer escrito do pregoeiro, devidamente fundamentado.
17.3.1– A nulidade do processo licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do
disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93.
17.4– As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas
no momento da abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão
registradas em ata, sendo vedada, a qualquer licitante, observações ou reclamações
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impertinentes ao certame.
17.5– A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos
preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional
aceitação de todos os termos e condições deste edital sendo responsável pela
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação.
17.6– Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé,
a Prefeitura Municipal de Lontra, comunicará os fatos verificados ao Ministério Público
para as providências cabíveis.
17.7– É facultada ao 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 deva constar
no ato da sessão pública.
17.8– As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Comarca de
São João da Ponte - MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
17.9– Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente edital, deverá ser encaminhado por escrito ao pregoeiro, na
Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Lontra - MG.
17.10– A homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
17.11– Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da
legislação regedora, em especial a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e Lei
Federal n° 10.520/02.
Lontra - MG, 21 de dezembro de 2015.

Rafaela Rosana Pereira
Pregoeira Oficial do Município
Portaria, 003 de 02.01.2015
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – DESCRIÇÃO DO OBJETO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2015
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 041/2015

ITEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

QUANT

UND.

60
04
12
16
16
12
08
16
16
04
20

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

DESCRIÇÃO

VR. UNT

VR. TOTAL

CÂMARA DE AR 1000/20
CÂMARA DE AR 110/90 R17
CÂMARA DE AR 12/4 R24
CÂMARA DE AR 1400/24
CÂMARA DE AR 165/70 R13
CÂMARA DE AR 18/4 R30
CÂMARA DE AR 650/16
CÂMARA DE AR 700/16
CÂMARA DE AR 750/16
CÂMARA DE AR 90/90 R19
PNEU 1000/20
PNEU 1000/20 TORNEL T 2800 BORRACHUDO 16
46
UND
LONAS
16
PNEU 1400/24
UND
16
PNEU 1400/24 16 LONAS
UND
06
PNEU 17.5 R25 16 LONAS
UND
60
PNEU 175/70 R13
UND
32
PNEU 175/70 R14
UND
08
PNEU 185X60X14
UND
10
PNEU 205X70 R15
UND
36
PNEU 215/75 R17.5
UND
10
PNEU 225/70 R16
UND
10
PNEU 225/70 R15
UND
10
PNEU 225/75 R15
UND
36
PNEU 275/80 R22.5 FG 85
UND
08
PNEU 650 R16
UND
16
PNEU 700 R16
UND
08
PNEU 750 R16
UND
12
PNEU DIANTEIRO 12.4 R24
UND
06
PNEU DIANTEIRO 12.5/80 R18 MOTO
UND
04
PNEU DIANTEIRO 90/90 R90 MOTO
UND
04
PNEU TRASEIRO 110/90 R17 MOTO
UND
12
PNEU TRASEIRO 18.4 R30
UND
06
PNEU TRASEIRO 19.5 R24
UND
66
PROTETOR DE CÂMARA 1000/20
UND
12
PROTETOR DE CÂMARA 12.4 R24
UND
12
PROTETOR DE CÂMARA 18.4 R30
UND
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO PROCESSO R$ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA-MG
CNPJ: 25.223.009/0001-92
Rua Olimpio Campos, 39 – Centro- Lontra -MG
Fone/Fax: (38)3234-8182 CEP: 39437-000
Email: prefeitura@lontra.mg.gov.br

1- DO OBJETO
Contratação de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, na acepção
da Lei Complementar nº 123/2006, objetivando o registro de preços de para eventual e
futura aquisição de pneus, câmaras e protetores para atender demanda do Município,
conforme especificações constantes do Anexo I, que é parte integrante deste edital e
em observância ao descrito nas especificações técnicas pelo prazo de 12(doze)
meses, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Transporte.
2- JUSTIFICATIVA
Por se tratar de objetos indispensáveis para a devida utilização dos veículos, a
legislação de trânsito impõe a sua circulação desde que atendidos os requisitos e
condições de segurança estabelecidos.Desta forma a presente licitação se justifica
pela necessidade imperiosa de manter a frota municipal apta a qualquer tempo para
atender as diversas demandas por deslocamento.
3- LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
3.1. A contratada deverá entregar o material na sede do município, situado a Rua
Olímpio Campos, nº 39 – Centro – Lontra. Horários de entrega: segunda à sexta-feira,
e 08h às 12:00h e 13:30 às 17:30h.
O prazo para a entrega do material será de 5 (cinco) dias, contados a partir do
recebimento da Ordem de Fornecimento.
Correrão por conta da contratada quaisquer providências relativas à descarga do
material, incluindo-se aí a necessária mão de obra.
4. DO RECEBIMENTO
a) não serão admitidos produtos objeto de recapagem, recauchutagem nem
remoldagem;
b) – os produtos fornecidos deverão estar de acordo com as disposições contidas na
Portaria INMETRO nº 05, de 14/01/2000, ou outras em sua substituição, bem assim no
REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE PARA PNEUS NOVOS – RTQ- 41.
c) A contratada garantirá a qualidade de cada unidade do material fornecido,
obrigando-se a substituir, no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir da notificação,
aqueles que apresentem vícios que os tornem impróprios ou inadequados para o
consumo a que se destinam.
d) A Prefeitura Municipal de Lontra - MG, reserva-se o direito de não permitir o
recebimento do objeto em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório,
podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto da Lei Federal 10.520/063 e no que
couber a Lei Federal nº 8.666/93.
5. DA GARANTIA
5.1 - Na vigência da garantia, a contratada deverá oferecer assistência técnica
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permanente, prestada por equipe especializada, sem ônus adicionais para o
contratante.
6 - DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA
6.1 Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das
seguintes dotações orçamentárias:
02.01.01.04.122.0002.2014 – 3.3.90.30.00 Ficha: 45 Fonte: 100
06.01.01.12.122.0002.2038 – 3.3.90.30.00 Ficha: 968 Fonte: 101
06.03.01.12.361.0407.2059 – 3.3.90.30.00 Fichas: 271, 272, 273 e 274 Fontes: 101,
122, 145 e 147
08.01.01.10.122.0002.2071 – 3.3.90.30.00 Ficha: 336 Fonte: 102
08.01.04.10.304.0016.2097 – 3.3.90.30.00 Fichas: 508, 509 e 510 Fontes: 102, 123 e
150
08.01.03.10.302.0015.2087 – 3.3.90.30.00 Ficha: 478 Fonte: 102
08.01.02.10.301.0014.2086 – 3.3.90.30.00 Fichas: 444 e 445 Fontes: 102 e 148
09.01.01.08.122.0002.2102 – 3.3.90.30.00 Ficha: 596 Fonte: 100
09.01.01.08.243.0009.2177 – 3.3.90.30.00 Ficha: 607 Fonte: 100
10.01.01.15.122.0002.2133 – 3.3.90.30.00 Ficha: 765 Fonte: 100
7 - ESTIMATIVA DE PREÇO
FINANCEIRA PARA A DESPESA

E

DISPONIBILIDADE

ORÇAMENTÁRIA

E

7.1 - Conforme exigência legal, o Setor de Compras do Município de Lontra realizou
pesquisa de preços de mercado, obtendo a média estimativa constante do item I deste
Termo de Referência.
8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 - Cumprir fielmente as exigências do Edital, de modo que o fornecimento do objeto
seja de acordo com este Anexo, sob pena de multa de 30% (trinta por cento) do valor
da contratação.
8.2 - Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações
de trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de
âmbito trabalhista, previdenciário, social, securitários, bem como com as taxas,
impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do
contrato.
8.3 - Indenizar o Município de Lontra por todo e qualquer dano decorrente, direta e
indiretamente, da execução do contrato.
8.4 - Cumprir os prazos previstos neste Edital.
8.5 - Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na Lei no. 8.666/93 e no presente Edital.
8.6 - Responsabilizar-se pela qualidade do objeto fornecido,e/ou pela qualidade do
serviço prestado, sendo que esta responsabilidade subsistirá, na forma da Lei,
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enquanto perdurar a vigência contratual, salvo quando, comprovadamente, houver
negligência, acidente ou descumprimento de obrigações por parte da contratante.
8.7 - Emitir os documentos fiscais referentes ao fornecimento e/ou a prestação do
serviço efetuado.
9 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
9.1 - Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do
contrato, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la.
9.2 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas.
9.3 - Fiscalizar a execução do Contrato, 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.
9.4 - Rejeitar todo ou em parte, o produto e/ou serviço de má qualidade e em
desconformidade com as especificações deste Edital.
9.5 - Efetuar os descontos de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza,
incidente na fonte, e ISSQN, sobre rendimentos pagos a qualquer título (CRFB/1988,
artigo 158, I).
10- DA FISCALIZAÇÃO
10.1 – A Prefeitura Municipal de Lontra, através dos Departamentos requisitantes,
exercerá a fiscalização do presente contrato, e registrará todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
10.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Lontra,
em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da CONTRATADA,
no que concerne à execução do objeto do contrato.
11- DA EXECUÇÃO
11.1-A presente Ata terá vigência a partir da data de sua assinatura até 12 meses.
12 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1 – Os pagamentos serão feito pelos Departamentos requisitantes, mediante
apresentação, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto.
12.2 – A Contratada deverá fornecer o objeto, conforme este Edital e seus Anexos.
12.3 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior, a CONTRATADA
deverá fazer constar na nota fiscal correspondente emitida eletronicamente, sem
rasura, o nome da Prefeitura Municipal de Lontra, CNPJ nº 25.223.009/0001-92.
12.4 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da data do
Atestado de Recebimento, diretamente no Banco do Brasil S.A., em conta corrente da
Contratada, mediante a apresentação dos originais da Nota Fiscal/Fatura;

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA-MG
CNPJ: 25.223.009/0001-92
Rua Olimpio Campos, 39 – Centro- Lontra -MG
Fone/Fax: (38)3234-8182 CEP: 39437-000
Email: prefeitura@lontra.mg.gov.br

12.5 - A pedido do fornecedor, o pagamento poderá ser encaminhado para outro
banco, por meio de DOC ou TED, desde que o custo dessa transferência interbancária
corra as suas expensas;
12.6 - A nota fiscal correspondente, deverá ser entregue pela Contratada, diretamente
ao representante do Departamento Municipal de Administração e Governo, que
somente atestará a entrega do objeto e liberará a referida nota fiscal para pagamento,
quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas.
12.7 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA pelo representante da
CONTRATANTE e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando
qualquer ônus para a CONTRATANTE.
12.8 - Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será
objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da Contratada.
13 - CONDIÇÕES GERAIS
13.1 - O Município de Lontra reserva para si o direito de não aceitar o objeto em
desacordo com o previsto neste Termo, ou em desconformidade com as normas legais
ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do
previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções
previstas.
14.2 - Qualquer tolerância por parte do Município de Lontra, 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 condições do ajuste e podendo o Município
exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.
15.3 - A Contratada, por si, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou
prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao Município de Lontra, seus servidores
ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da
omissão em executá-lo, resguardando-se ao Município o direito de regresso na
hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.
15.4 – O fornecimento dar-se-á, conforme especificações neste Anexo.
10.4.1 - A licitante comprometer-se-á dar total garantia quanto à qualidade dos objetos
a serem fornecidos;
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10.4.2 - O envio da Ordem de Fornecimento à Contratada poderá ser efetivado via fax
ou qualquer outro meio de comunicação hábil.

Prefeitura Municipal de Lontra – MG, 21 de dezembro de 2.015

Rafaela Rosana Pereira
Pregoeira Oficial do Município
Portaria, 003 de 02.01.2015
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ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL
DADOS DO LICITANTE
Denominação:
Endereço:
CEP:

Fone:

Fax:

e-mail:

CNPJ:

OBJETO: Contratação de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
na acepção da Lei Complementar nº 123/2006, objetivando o registro de preços de
para eventual e futura aquisição de pneus, câmaras e protetores para atender
demanda do Município, conforme especificações constantes do Anexo I, que é parte
integrante deste edital e em observância ao descrito nas especificações técnicas pelo
prazo de 12(doze) meses, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de
Transporte.
A apresentação desta proposta será considerada como indicação bastante de que
inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

ITEM

QUANT

UND.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

66
04
12
16
16
12
08
16
16
04
20

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

12.

46

UND

13.
14.
15.
16.
17.
18.

16
16
06
60
32
08

UND
UND
UND
UND
UND
UND

DESCRIÇÃO
CÂMARA DE AR 1000/20
CÂMARA DE AR 110/90 R17
CÂMARA DE AR 12/4 R24
CÂMARA DE AR 1400/24
CÂMARA DE AR 165/70 R13
CÂMARA DE AR 18/4 R30
CÂMARA DE AR 650/16
CÂMARA DE AR 700/16
CÂMARA DE AR 750/16
CÂMARA DE AR 90/90 R19
PNEU 1000/20
PNEU
1000/20
TORNEL
BORRACHUDO 16 LONAS
PNEU 1400/24
PNEU 1400/24 16 LONAS
PNEU 17.5 R25 16 LONAS
PNEU 175/70 R13
PNEU 175/70 R14
PNEU 185X60X14

MARCA

T

2800

VR. UNT

VR. TOTAL
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

10
PNEU 205X70 R15
UND
36
PNEU 215/75 R17.5
UND
10
PNEU 225/70 R16
UND
10
PNEU 225/70 R15
UND
10
PNEU 225/75 R15
UND
36
PNEU 275/80 R22.5 FG 85
UND
08
PNEU 650 R16
UND
16
PNEU 700 R16
UND
08
PNEU 750 R16
UND
12
PNEU DIANTEIRO 12.4 R24
UND
06
PNEU DIANTEIRO 12.5/80 R18
UND
04
PNEU DIANTEIRO90/90 R90
UND
04
PNEU TRASEIRO 110/90 R17
UND
12
PNEU TRASEIRO 18.4 R30
UND
06
PNEU TRASEIRO 19.5 R24
UND
66
PROTETOR DE CÂMARA 1000/20
UND
12
PROTETOR DE CÂMARA 12.4 R24
UND
12
PROTETOR DE CÂMARA 18.4 R30
UND
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO PROCESSO R$ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

a)
Os produtos devem ser entregues conforme especificado no edital e termo de
referencia.
A entrega obrigatoriamente deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias a partir da data do
recebimento da Autorização de Compras ou de Fornecimento, conforme o caso.
b)
Prazo de Validade da Proposta: ___ (______) dias corridos (mínimo de 60
dias).
DECLARO, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as
especificações exigidas no Anexo I do Edital.
DECLARO que os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos,
encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
(local), em ____ de __________de 2015.
Assinatura do representante _________________________________
Nome do representante: _____________________________________
RG do representante: _________________
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu _______________(nome completo), RG nº _______, representante
legal da _______________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº
_____________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente
as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do
Pregão nº 041/2015, realizado pelo Município de Lontra - MG, inexistindo qualquer fato
impeditivo de sua participação neste certame.

(local), em ____ de ________________ de 2015.

_______________________________________
Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:_______________
RG do representante legal:_________________
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ANEXO IV- DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas
previstas
no
ato
convocatório,
que
a
empresa
_________________________________________(denominação da pessoa jurídica),
CNPJ nº _______________________é microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como
não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo
3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,alterada pela Lei
Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na
íntegra, estando apta, portanto, a participar do procedimento licitatório do Pregão nº
041/2015, realizado pelo Município de Lontra - MG.

(local), em ____ de ________________ de 2015.

_______________________________________
Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:_______________
RG do representante legal:_________________
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII
DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
A empresa .............................., inscrita no CNPJ sob o
nº..................., por intermédio de seu representante o(a) Sr(a)....................................,
portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº
........................., concorrente no Pregão nº 08/2015, DECLARA, para fins do disposto
no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor a partir de quatorze anos na condição de aprendiz ( ).

Local/data......... de ..................... de ..................

(Assinatura representante legal)

Observação: Em caso afirmativo assinalar a ressalva acima. Esta declaração deverá
ser anexada junto com a documentação de habilitação e enfeixada no envelope n°
(02), sob a pena de inabilitação.
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ANEXO VI
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
REF.: PROCESSO Nº 078/2015
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 041/2015

O Município de Lontra - MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 25.223.009/0001-92, com sede administrativa localizada na Rua
Olímpio Campos, nº 39, Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
Evando Gonçalves da Silva, a seguir denominado MUNICÍPIO; nos termos da Lei
Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02; observadas, ainda, as demais normas
legais
aplicáveis,
resolve
registrar
os
preços
apresentados
pela
___________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
______________________, situada na ________________________________,
nº_____, Bairro _______________, na cidade de _____________________ (UF),
CEP _______-_____a seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por
seu ___________sócio/procurador), Sr(a). _______________________ portador da
Cédula de Identidade nº __________________, inscrito no CPF/MF sob o nº
_____________________________, classificado no Processo Licitatório nº 078/2015,
na modalidade Pregão Presencial – SRP nº 041/2015, do tipo menor preço unitário.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – A CONTRATADA obriga-se a Fornecer pneus, câmaras e protetores, conforme
Anexo I do Edital de Registro de Preços nº 041/2015.
CLAUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1 - O preço registrado encontra-se indicado no quadro abaixo, de acordo com a
ordem de classificação obtida no certame licitatório, observando a Proposta Comercial
adjudicada:
Item Quant.
Unid.
Estimada

Descrição

Valor
unitário

Total
Estimado

1. ....

.....

.......

R$ ....

R$ ....

2. ...

...

...

...

...

CLAUSULA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
3.1 O gerenciamento desta Ata será realizado pelo Departamento Municipal de
Finanças, especificamente pelo Setor de Compras e Contratos.
CLAUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA
A Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura, com eficácia legal da publicação de seu extrato.
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CLAUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS
5.1 O FORNECEDOR responderá por todo e qualquer dano provocado ao MUNICÍPIO
DE LONTRA, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua
responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da
fiscalização ou do acompanhamento exercido pelo MUNICÍPIO, obrigando-se, a todo e
qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais
penalidades previstas na licitação.
CLAUSULA SEXTA - DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE
PREÇOS
6.1. – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução
dos preços praticados no mercado, cabendo ao MUNICÍPIO pelo seu Setor de
Compras, órgão gerenciador do presente Registro de Preços, promover as
negociações junto ao FORNECEDOR, observadas as disposições contidas na alínea
“d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.2. – Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o FORNECEDOR para
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
§ 1º Caso o FORNECEDOR não aceite reduzir seus preços aos valores praticados
pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.3. – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
FORNECEDOR não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I - 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
II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
6.4. – Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção
da contratação mais vantajosa.
6.5. – O registro do FORNECEDOR será cancelado quando:
I - descumprir as condições da ata de registro de preços;
II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
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12.5.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do
caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório
e a ampla defesa.
12.6. – 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:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.
CLAUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS E PENALIDADES
7.1. O FORNECEDOR, deixando de entregar documento exigido, apresentando
documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo
a proposta, falhando ou fraudando na execução do contrato, comportando-se de modo
inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o
Município de Lontra e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de
Fornecedores do Município de Lontra, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas nesta Ata de Registro de Preços e demais cominações legais.
7.2 Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do
descumprimento contratual:
a)
multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o
valor total estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de
outras sanções previstas no art. 87 da lei 8.666/93;
b)
multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento)
calculada sobre o valor total estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o
limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a
inexecução parcial;
c)
multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o
valor total estimado do contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias
úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo.
d)

Advertência.

7.2.1 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser
recolhido aos cofres públicos do Município de Lontra, via Departamento de Finanças e
Planejamento, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de
recebimento da notificação enviada pela Prefeitura Municipal de Lontra.
7.2.2 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente no
Município de Lontra, em favor do FORNECEDOR, sendo que, caso o valor da multa
seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
7.2.3 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão se relevadas motivadamente
e por conveniência administrativa, mediante ato do Departamento de Finanças e
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Planejamento da Prefeitura Municipal de Lontra, devidamente justificado.
7.2.4– As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
7.2.5– Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa.
7.2.6 As multas e penalidades previstas nesta Ata não têm caráter compensatório,
sendo que o seu pagamento não exime o FORNECEDOR da responsabilidade pela
reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados ao MUNICÍPIO por atos
comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.
CLÁUSULA OITAVA - DAS IMPUGNAÇÕES AOS PREÇOS REGISTRADOS
8.1. Impugnação aos preços registrados, em razão da incompatibilidade destes com
os preços praticados no mercado, poderá ser interposta por qualquer cidadão, durante
a vigência desta Ata, devendo atender aos seguintes requisitos de admissibilidade:
8.1.1. ser enviada pelo e-mail licitacao.lontra@outlook.com, ou ser protocolizada na
Seção de Protocolo, localizada na sede da Prefeitura: Rua Olimpio Campos, nº 39Centro , Lontra – MG.
a) o MUNICÍPIO não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal ou
por outras formas entregues em locais diversos do mencionado no item acima e que,
por isso, não sejam protocolizadas na vigência da Ata de Registro de Preços.
8.1.2. ser dirigida à Gerência de Compras do MUNICÍPIO, setor gerenciador desta Ata,
que, cumpridos os requisitos de admissibilidade, decidirá a respeito.
a) a decisão da Gerência de Compras do MUNICÍPIO será enviada ao impugnante via
fac-símile ou correio eletrônico.
8.1.3. conter o número da Ata de Registro de Preços a qual se refere, com a descrição
do objeto e a identificação do(s) item(s) cujo(s) preço(s) esteja(m) sendo
impugnado(s);
8.1.4. conter o nome completo, a qualificação, cópia do documento de identidade e do
Cadastro de Pessoa Física e o endereço do impugnante;
8.1.5. conter provas da incompatibilidade do preço impugnado, por meio de pesquisa
atualizada do mercado.
CLÁUSULA NONA: DO FORO
13 - Fica eleito o foro da comarca de São João da Ponte, estado de Minas Gerais, com
exclusão de qualquer outro, para solucionar quaisquer questões oriundas deste
Registro de Preços.
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E, por estarem assim de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata de
Registro de Preços em duas (02) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na
presença de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram, ouvindo,
ao final, a respectiva leitura.

Prefeitura Municipal de Lontra – MG, .....de ......2015.

Evando Gonçalves da Silva
Prefeito Municipal
Administração

EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL
CARGO
Testemunha 1
Nome: _____________________
CPF: ______________________

Testemunha 2
Nome: _____________________
CI: ________________________
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE INIDONEIDADE PARA
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2015
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº: 041/2015
SÍNTESE DO OBJETO: Contratação de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, na acepção da Lei Complementar nº 123/2006, objetivando o
registro de preços de para eventual e futura aquisição de pneus, câmaras e protetores
para atender demanda do Município, conforme especificações constantes do Anexo I,
que é parte integrante deste edital e em observância ao descrito nas especificações
técnicas pelo prazo de 12(doze) meses, em atendimento à solicitação da Secretaria
Municipal de Transporte.

DECLARAÇÃO
A empresa.......(.... qualificar.......), através do seu signatário/representante
legal.............(.....qualificar......), abaixo assinado, “Declara” que não está sob efeito de
nenhuma “declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública na
esfera federal, estadual ou municipal, nos termos do Inciso IV, do Art. 87, da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como que comunicará qualquer fato ou evento
superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual
situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade
econômico financeira. Não obstante, “Declara” ainda,que está ciente que a falsidade
das informações fornecidas pode acarretar devolução dos recursos financeiros
recebidos, acrescidos de juros e correção monetária, sem prejuízo de outras
penalidades previstas em lei.
Pôr ser a expressão da verdade firmo a presente declaração em uma via e para um só
efeito.
Local/Data,......de.................de ..........
--------------------------------------Assinatura do Declarante
Observação – esta declaração deverá ser colocado junto com a documentação
habilitação e enfeixada no envelope nº 02, sob pena de inabilitação da proponente
licitante
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ANEXO VIII - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE
À
Prefeitura Municipal de Lontra - MG
At. Pregoeira Oficial do Município
LONTRA-MG

Prezada Senhora,
A empresa...................(qualificar)..............., credencia o Sr. (.........
qualificar...............) para representá-la em todos os atos e reuniões relativas à
Licitação, inerente ao Processo Licitatório n° 078/2015 – PREGÃO PRESENCIAL SRP
n° 041/2015, que tem como objeto a contratação de MICROEMPRESA ou EMPRESA
DE PEQUENO PORTE, na acepção da Lei Complementar nº 123/2006, objetivando o
registro de preços de para eventual e futura aquisição de pneus, câmaras e protetores
para atender demanda do Município, conforme especificações constantes do Anexo I,
que é parte integrante deste edital e em observância ao descrito nas especificações
técnicas pelo prazo de 12(doze) meses, em atendimento à solicitação da Secretaria
Municipal de Transporte.
Não obstante certifica que o mesmo este autorizado a assinar atas, rubricar
documentações e proposta comercial, ofertar lances, assinar e apresentar instrumento
de interposição de recursos e contestações, receber intimações e notificações, desistir
expressamente dos prazos recursais, enfim, praticar todos os atos necessários objeto
do Processo Licitatório em referência.

Local/Data ______________, __ de _____________ de 2015.
_________________________________________
Assinatura do representante
(Reconhecer firma em cartório)

Observação: Este documento só deverá ser emitido no caso do envio de representante
devidamente credenciado, o qual deverá ser entregue diretamente a Pregoeira Oficial do
Município no ato da abertura do certame para fins credenciamento. Este modelo é
exemplificativo e poderá ser substituído por qualquer sistema de procuração formal
desde que tenha reconhecimento de firma do cedente.

