PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ADVERTÊNCIA
A MUNICIPALIDADE DE SALINAS ADVERTE A TODOS OS
LICITANTES, QUE NÃO ESTÁ HESITANDO PENALIZAR EMPRESAS
QUE DESCUMPRAM O PACTUADO.
EXISTEM DIVERSOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM QUE A
PREFEITURA DE SALINAS VEM APLICANDO MULTAS E
SUSPENDENDO EMPRESAS DE PARTICIPAREM DE CERTAMES
LICITATÓRIOS.
SOLICITAMOS QUE AS EMPRESAS APRESENTEM SUAS
PROPOSTAS E LANCES DE FORMA CONSCIENTE, COM A
CERTEZA DE QUE PODERÃO ENTREGAR O OBJETO DA FORMA
COMO FOI PEDIDO NO EDITAL E DENTRO DOS PRAZOS,
PREÇOS E PADRÕES DE QUALIDADE EXIGIDOS.
VALE
LEMBRAR
TAMBÉM
QUE
OS
PEDIDOS
DE
REALINHAMENTO DE PREÇO SÃO EXCEÇÕES À REGRA,
DESTINADOS SEMPRE A SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS, E
SOMENTE SERÃO DEFERIDOS, SE EM TOTAL CONSONÂNCIA
COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
RATIFICAMOS, PORTANTO, QUE AS PROPOSTAS SEJAM
EFETIVADAS DE FORMA SÉRIA E CONSCIENTE, VISANDO
EVITAR PROBLEMAS, TANTO PARA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA COMO PARA AS EMPRESAS LICITANTES.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 052/2020
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 008/2020
1 – PREÂMBULO:
1.1 A Prefeitura Municipal de Salinas/MG, situada à Praça Moises Ladeia, nº. 64,
Centro, através do Prefeito Municipal, torna público que seu Pregoeiro Oficial e Equipe
de Apoio, nomeados através do Decreto Municipal n°. 8.869 de 03 de abril de 2020, A
realização de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo
“Menor preço por item/lote”, visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES
A FROTA MUNICIPAL, conforme especificações constantes no Anexo I, parte integrante
do presente edital, o qual será processado e julgado em conformidade com os
preceitos do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, subsidiariamente à
Lei Federal nº. 10.520/2002 de 17.07.2002, Lei nº. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas
posteriores alterações, Lei Complementar nº. 123/2006, Decreto Municipal nº. 3.776 de
18 de setembro de 2006, Decreto Municipal n°. 6.840 de 10 de setembro de 2015.
1.2 O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condição de segurança - criptografia e autenticação em todas as suas
fases.
1.2.1 Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município, denominado pregoeiro,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
aplicativo “Licitações” constante do “site” www.licitacoes-e.com.br.
1.3 Informações complementares sobre o edital poderão ser obtidas pelos interessados
no site da Prefeitura Municipal de Salinas, www.salinas.mg.gov.br. Outras informações
poderão ser obtidas pelo telefone (38) 3841-4772 ou no Setor de Compras/Licitações,
desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário das 07 às 17h.
2 – OBJETO DA LICITAÇÃO:
2.1 O objeto da presente licitação visa o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS
PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.
2.1.1 Caberá a empresa fornecedora das baterias implementar o sistema de logística
reversa (entrega dos produtos inservíveis pelo município ao ponto de venda), para
cada bateria nova comercializada, devendo realizar a coleta da mesma quantidade
de produtos fora de uso, por meio de requisição, comprovando a devolução da
bateria inservível, no ponto de coleta regular indicado pela empresa na cidade de
Salinas.
2.2 As especificações detalhadas do objeto deste Edital constam do Anexo I – Termo
de Referência, a qual faz parte integrante deste Edital, as quais não poderão ser
alteradas, constando orientações e dados objetivos para os licitantes elaborarem suas
propostas;
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2.3 As especificações constantes da Proposta de Preço não poderão ser alteradas,
podendo o licitante oferecer esclarecimento prévio à Comissão Especial de Pregão ou
por meio de carta anexa à proposta;
2.4 Em caso de divergência entre as especificações dos objetos descritas no Sistema
Banco do Brasil a ser acessado no www.licitacoes-e.com.br e as especificações
técnicas constantes no Anexo I – Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a
este último.
3 – DA ABERTURA:
3.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública eletrônica, dirigida
pelo Pregoeiro, a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a
legislação mencionada no preâmbulo deste edital.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2020
APRESENTAÇÃO DAS
PROPOSTAS E DOS
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO:
ABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA E DO ENVIO DE
LANCES
Local
ESCLARECIMENTOS:
CONSULTAS AO EDITAL E
DIVULGAÇÃO DE
INFORMAÇÕES:

Até às 08h, do dia 19 de junho de 2020, que deverão ser
encaminhadas, exclusivamente, por meio eletrônico.

às 09h, do dia 19 de junho de 2020.
www.licitacoes-e.com.br, Licitação n° 818385
Email: licitacao@salinas.mg.gov.br
na internet no site www.salinas.mg.gov.br no link
https://salinas.mg.gov.br/portal/editais/1, telefone (38)
3841-4772.

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1 Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas
a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as
exigências contidas neste Edital e, ainda, apresentarem a documentação solicitada
junto ao site “Licitações-e”.
4.1.1 Poderá ser reservada a participação exclusiva de Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte no presente certame, caso haja no mínimo 03 (três) potenciais
fornecedores local ou regionalmente enquadrados nessa condição, conforme o
disposto no art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006.
4.2 Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Salinas-MG;
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

PRAÇA MOISÉS LADEIA, nº64 – CENTRO – TEL (38) 3841-1513 | SALINAS – MG.
www.salinas.mg.gov.br | licitacao@salinas.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

c) Encontrem-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou
liquidação;
d) Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio.
e) Empresas que tenham sócio ou empregado com relação familiar ou
parentesco no âmbito da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional
dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal, por cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
Agentes Públicos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, ProcuradorGeral do Município, e Vereadores) e de servidores investidos em cargo de
direção, chefia o u assessoramento).
4.2.1 Justifica-se a vedação de participação de empresas reunidas em consórcio
devido a presente licitação não ter seu objeto considerado como de alto grau de
complexidade e vulto, ou de dimensão e porte elevados. Dessa forma, o consórcio
pode prejudicar a livre concorrência e transformar o mercado em “cartelização”.
5 – DO CREDENCIAMENTO:
5.1 Os interessados em participar do pregão deverão dispor de chave de
identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do
Brasil S/A sediadas no País.
5.1.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão credenciar-se junto à
agência do Banco do Brasil S.A.
5.1.2 Qualquer informação acerca do credenciamento poderá ser obtida através do
site www.licitacoes-e.com.br, conforme instruções nele contidas.
5.2 A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa
devidamente justificada do Banco do Brasil S/A.
5.3 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso
em qualquer transação efetuada, não cabendo ao Banco do Brasil S/A ou ao
Município de Salinas a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso
indevido, ainda que por terceiros.
5.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal pelos atos praticados e na presunção de
capacidade técnica e habilitatória para realização das transações inerentes ao
pregão eletrônico.
6 – DO ACESSO, PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA:
6.1 O acesso deve ser feito na página inicial do “site” www.licitacoes-e.com.br, opção
“Acesso Identificado”.
6.2 A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da chave de
identificação e da senha pessoal do representante credenciado e do subsequente
encaminhamento da documentação até data e horário limite estabelecidos para a
abertura das propostas.
6.2.1 O licitante deverá obrigatoriamente identificar o tipo de segmento da empresa,
ficando responsável pela legitimidade e veracidade desta informação, sob pena de
aplicação da penalidade prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
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6.2.2 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.
Sugerimos a leitura da Cartilha de orientações da Plataforma Licitacoes-e disponível
na página eletrônica do Banco do Brasil e também anexo ao link do edital no Sítio
Oficial da Prefeitura de Salinas.
6.2.3 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. Contudo a
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte será exigida nos termos do disposto no art. 4º do Decreto nº 8.538, de
06 de outubro de 2015.
6.2.4 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
todo o processo do pregão, desde a publicação até a homologação, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua desconexão
ou da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou pelo pregoeiro,
bem como da perda do direito de exercer o benefício previsto na Lei Complementar
nº 123/06.
6.2.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
6.2.6 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.
6.3 O acesso à sala de disputa deve ser feito na página inicial do “site”
www.licitacoes-e.com.br, opção “Sala de Disputa”.
6.4 Para o lançamento da proposta no Banco do Brasil, o licitante deverá seguir a
numeração e informações constantes do lote contida no Anexo I deste edital.
6.5 O licitante deverá consignar o valor total do item/lote para o qual deseja enviar
proposta e, no campo “Informações Adicionais” o produto ofertado, indicando a
marca ou outros elementos para atendimento das especificações exigidas no Anexo I
deste Edital, conforme o caso, de modo a identificar os produtos ofertados.
6.6 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.7 Quando do lançamento da proposta, através do SISTEMA ELETRÔNICO, a licitante
deverá lançar o valor global do item/lote, com duas casas decimais após a vírgula.
6.7.1 No preço proposto deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais,
fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o
objeto do presente pregão.
6.7.2 É vedada a identificação do licitante em qualquer campo ou anexo quando do
preenchimento da proposta eletrônica, sob pena de desclassificação imediata.
6.7 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante.
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6.8 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a contar da data da
sessão pública.
6.9 É vedada a participação de um mesmo procurador como representante de
licitantes diferentes em um mesmo item/lote.
6.10 Ao licitante arrematante vencedor, não caberá a desistência do item/lote,
ressalvando os casos de fato superveniente (aquele que ocorreu posterior a fase de
lances), caso fortuito ou força maior, sob pena de ficar impedido de licitar com o
município.
6.11 A proposta não poderá impor condições ou conter opções.
6.12 O licitante poderá concorrer apenas ao item/lote que for de sua conveniência,
desde que em sua totalidade.
7 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES:
7.1 A sessão pública do pregão eletrônico terá início a partir do horário previsto neste
edital, com a abertura das propostas de preços recebidas, passando o pregoeiro a
avaliar a aceitabilidade das mesmas ou desclassificá-las no caso de não atenderem
às exigências editalícias.
7.1.1 A critério do pregoeiro a disputa dos lotes poderá ocorrer de forma simultânea.
7.1.2 A licitante interessada em respectivo lote garante a cotação de todos os itens
constante nele. A ausência de qualquer item no lote acarretará em desclassificação
do interessado para a etapa de lances e, consequentemente, do presente pregão.
7.2 Aberta a etapa competitiva, os licitantes deverão estar conectados ao sistema
para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, o participante será
imediatamente informado de seu recebimento e dos respectivos registros de horário e
valor.
7.3 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.5 Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em tempo real,
do valor do menor lance registrado por participante, vedada a identificação do
detentor do lance.
7.6 A duração da etapa de lances do pregão será composta de duas etapas, sendo
a primeira encerrada por decisão do(a) pregoeiro(a), resguardado o tempo mínimo
de 05 minutos, e a segunda aleatória, consistindo em um tempo de até 30 (trinta)
minutos.
7.7 O sistema anunciará o arrematante, após o encerramento da etapa de lances da
sessão pública.
7.7.1 O pregoeiro poderá solicitar a demonstração da exequibilidade da proposta
após o término da fase competitiva.
7.8 Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro emitirá comunicado ao arrematante
para que apresente a proposta formulada em conformidade com a Cláusula 9.
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Sugerimos a leitura da Cartilha de orientações da Plataforma Licitacoes-e disponível
na página eletrônica do Banco do Brasil e também anexo ao link do edital no Sítio
Oficial da Prefeitura de Salinas.
7.9 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao presente
edital, podendo negociar com o licitante para obter proposta melhor.
7.9.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
7.10 Na hipótese de não ocorrência de lances durante a sessão e caso haja
equivalência dos valores das propostas apresentadas será realizado sorteio para
classificação das propostas.
7.11 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital, o licitante será
declarado vencedor e após transcurso do prazo recursal será adjudicado o objeto do
certame.
7.12 Após a declaração do vencedor e havendo alguma restrição na comprovação
da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado aos beneficiários da Lei
Complementar n° 123/06 o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração, para regularização da mesma.
7.12.1 A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista prevista no
subitem 7.12 dependerá de requerimento pelo interessado, devidamente
fundamentado, dirigido ao pregoeiro.
7.12.2 O requerimento deverá ser apresentado dentro do prazo inicial de 05 (cinco)
dias úteis concedidos para a regularização fiscal e trabalhista.
7.12.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nas Leis
Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes.
8 – DA DISPUTA:
8.1 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, no intervalo de valor mínimo determinado na plataforma Licitacoes-e.
8.2 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.
8.3 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.
8.4 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão
pública encerrar-se-á automaticamente.
8.5 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo
sistema, poderá o (a) pregoeiro (a), assessorado pela equipe de apoio,
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justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.
8.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.7 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.8 No caso de desconexão com o (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.
8.9 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o (a) pregoeiro (a) 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 (a) Pregoeiro (a)
aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.10 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste
Edital e seus anexos.
8.11 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
8.12 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).
8.12.1 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.
8.13 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas ou os lances empatados.
8.14 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o (a) pregoeiro (a)
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.
8.15 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
8.16 O (a) pregoeiro (a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(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.
8.17 É facultado ao (a) pregoeiro (a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
8.18 Após a negociação do preço, o (a) Pregoeiro (a) iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
8.19 Havendo necessidade, o (a) Pregoeiro (a) suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
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8.20 O (a) Pregoeiro (a) deverá 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. Também nas hipóteses em que o (a) Pregoeiro (a) não
aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que
seja obtido preço melhor.
8.21 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
8.22 Encerrada a etapa de negociação, o(a) pregoeiro (a) examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para a contratação e verificará a
habilitação do licitante conforme disposto no edital.
9 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO:
9.1 Em até 03 (três) dias úteis contados da data da convocação pelo pregoeiro, o
arrematante deverá apresentar em original, a sua proposta impressa, conforme
modelo Anexo II, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última
assinada pelo representante legal do licitante, sem emendas, acréscimos, borrões,
rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob pena de desclassificação, salvo se,
inequivocamente, tais falhas não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo.
9.1.1 Quando necessário o pregoeiro solicitará o envio da proposta por meio
eletrônico.
9.2 A proposta de preços deverá conter:
9.2.1 Razão social, nº do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do licitante;
9.2.2 Modalidade e número da licitação;
9.2.3 Especificação do objeto licitado, conforme este edital e anexos, sendo
obrigatório constar nome do fabricante, marca e modelo do produto ofertado, se
houver.
9.2.3.1 No caso em que a marca possuir mais de um modelo, o licitante deverá
informá-lo.
9.2.4 valor global do item/lote, discriminando o valor unitário e total do(s) item(ns) que
o compõe;
9.2.4.1 O(s) valor(es) unitário(s) e total(is), bem como dos lotes, deve(m) ser
apresentado(s) em moeda nacional e em algarismo com no máximo 02 (duas) casas
decimais após a vírgula.
9.2.4.1.1 Quando a divisão do valor total/global pela quantidade licitada resultar em
valor com mais de 2 (duas) casas decimais, o valor unitário deverá ser adequado ao
limite de duas casas decimais. O valor global de cada item/lote obtido após a
adequação deverá ser igual ou inferior ao valor arrematado.
9.2.5 declaração de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da
assinatura;
9.3. Juntamente com a proposta de preços a empresa arrematante deverá
apresentar:
9.3.1 Declaração de Pleno Conhecimento e Enquadramento, conforme modelo
Anexo VI.
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9.4 Só será aceito um preço e uma marca para cada item / produto.
9.5 Os preços ofertados devem ter como referência os praticados no mercado e
devem cobrir todas as despesas inerentes ao fornecimento dos itens, tributos,
encargos, custos financeiros e demais ônus que porventura possam incidir sobre a
aquisição.
9.6 Poderá ser solicitado pela Comissão de licitações, juntamente à proposta, o
manual do equipamento ou prospecto licitado, a fim de embasar o julgamento da
proposta e o Certificado de Conformidade do item.
10 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
10.1 Encerrada a etapa competitiva, e como condição prévia ao exame da
documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar, o (a) Pregoeiro(a) 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) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União;
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça.
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU.
10.1.1 Caso conste na consulta de situação do fornecedor a existência de ocorrências
impeditivas o licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação. Constatada a existência de sanção, o (a) Pregoeiro (a) reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
10.1.2 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.
10.2 A documentação, referente a habilitação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista,
econômico financeira e técnica (se o for caso), deverá ser apresentada de acordo
com o disposto neste edital e conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob
pena de inabilitação:
10.2.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio da plataforma Licitacoes-e,
os documentos de habilitação exigidos até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa
de envio dessa documentação.
10.2.2 Habilitação Jurídica
I - registro comercial, no caso de empresa individual;
II - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, (caso o contrato
social em vigor não apresente o nome do sócio administrador e o ramo de atividade da
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empresa, a mesma deverá apresentar também a alteração que contenha estes
dados).
III - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
IV - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir;
10.2.3 A documentação para habilitação fiscal consistirá em:
I.

Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma
licitante que irá faturar o objeto licitado.

II.

Prova de Regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições
previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da
Procuradoria da Fazenda Nacional, em um único documento. Certidões
Negativas na forma prevista na Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014;

III.

Certidão negativa de débitos quando a dívida junto à Receita Estadual, da
unidade de federação da sede da licitante;

IV.

Inscrição no cadastro de contribuintes estadual relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual. Lei 8666/93, art. 29, II;

V.

Certidão negativa de tributos municipais, emitida pela Prefeitura da sede do
licitante;

VI.

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

VII.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

10.2.4 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
I.

Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório distribuidor
da sede da licitante, com data não anterior a 60 (sessenta) dias da realização da
licitação. Vale ressaltar que o prazo de 90 dias contido no corpo do presente
documento indica apenas a período no qual a certidão estará disponível para
verificação da autenticidade, e não aponta, portanto, o seu real prazo de
validade.

10.2.5 Documentação Complementar
I – Declaração de Pleno Atendimento, conforme modelo do Anexo III.
10.3 Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo
o original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.
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10.4 Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar em nome do
proponente e, observando ainda o que segue, conforme preceitua a legislação
vigente:
10.4.1 se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz;
10.4.2 se o proponente 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.
10.5 A microempresa – ME, a empresa de pequeno porte – EPP ou microempreendedor
individual – MEI deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação,
inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes
apresentem alguma restrição. Contudo a comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte será exigida nos termos do
disposto no art. 4º do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015.
10.5.1 As certidões apresentadas com a validade expirada acarretarão a inabilitação
do proponente salvo o disposto na Lei Complementar nº 123/2006. As Certidões que
não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não
superior a 60 (sessenta) dias consecutivos de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas
10.6 Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência
plena na data fixada para sua apresentação.
10.7 O licitante obriga-se, nos termos do modelo de Declaração de Pleno Atendimento.
10.8 A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em
desacordo com o previsto neste título inabilitará o licitante.
10.9 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.
10.10 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.
10.11 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.
10.12 Toda a documentação exigida deverá ser apresentada por uma das seguintes
formas:
a) em original;
b) por qualquer processo de cópia, autenticada por servidor da Administração,
devidamente qualificado, ou por Cartório competente;
c) publicação em órgão da Imprensa Oficial;
d) que contenha identificação para autenticação eletrônica.
10.13 Não serão aceitos pelo (a) pregoeiro (a) “protocolos de entrega” ou “solicitação
de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus
Anexos.
Após a verificação da documentação, o licitante vencedor terá prazo de 3 (três) dias
úteis para apresentação de toda a documentação, impressa e assinada ou postada
via Correios ou outro meio que melhor lhe convir, caso o licitante assim preferir, sendo
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que neste último caso o licitante deverá enviar através de e-mail o comprovante da
postagem ou código de rastreamento, sob pena de inabilitação.
11 – DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO/ PROPOSTA
11.1 A documentação e a proposta deverão ser apresentadas em envelope fechado,
na Praça Moisés Ladeia, nº 64, Centro, Salinas/MG, CEP 39.560-000, no horário de 07 às
17 horas, contendo em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:
Modelo de identificação dos envelopes:
ENVELOPE – LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS-MG
<nome completo do licitante>
PROCESSO N°. 052/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2020
12 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
12.1 O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO POR ITEM/LOTE,
observadas as exigências deste edital e seus anexos.
12.1.1 No certame será analisado o valor unitário de cada item/produto que
compõem o lote; portanto quando da avaliação da aceitabilidade da proposta será
considerado o valor
12.2 SERÁ GARANTIDO O TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR
123/06.
a)

b)

c)
d)

e)

Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação
em que as propostas apresentadas pela microempresa e empresa de
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a
proposta melhor classificada apresentada por empresa que não estiver
amparada por esta lei complementar.
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a
oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05
(cinco) minutos após a notificação por parte do(a) Pregoeiro(a), sob pena
de preclusão.
Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs
remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito
No caso de equivalência de valores apresentados pelas micro empresas e
empresas de pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar a melhor oferta.
Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
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f)

g)

Serão destinados exclusivamente à participação de microempresas e
empresas de pequeno porte os itens de contratação cujo valor total
estimado seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), caso seja constado 03
(três) potenciais fornecedores local ou regionalmente enquadrados nessa
condição.
Para os itens de natureza divisível e com valor estimado acima de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) será estabelecido cota de 25% (vinte e cinco
por cento) do item para a contratação de microempresas e empresas de
pequeno porte.

13 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1 Declarado o vencedor ou restando o lote fracassado, o licitante, inclusive aquele
que foi desclassificado antes da sessão de lances, poderá manifestar motivadamente
a intenção de recorrer. Esta manifestação deverá ser realizada via sistema eletrônico,
nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato da declaração de
vencedor ou do lote fracassado.
13.1.1 A manifestação a que se refere o subitem anterior deverá ser motivada e
efetivada através do botão virtual “intenção de recurso” do sistema eletrônico.
13.2 Não serão acolhidos os recursos apresentados fora do prazo legal, nem os
recursos subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado
no processo para representar o licitante.
13.3 Será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso,
contados do término do prazo para manifestação motivada da intenção de recorrer.
Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a ser contados do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
13.4 A ausência de manifestação da intenção de recorrer, a ausência da motivação
da intenção ou a não apresentação das razões de recurso importará na decadência
do direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor.
13.5 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
13.6 As razões do recurso e as contrarrazões, quando propostas, poderão ser enviadas
via INTERNET, para o e-mail licitacao@salinas.mg.gov.br, com remessa posterior do
documento original no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados do prazo final
para sua apresentação junto ao Núcleo de Licitações e Compras, situado na Praça
Moisés Ladeia, nº 64, Centro, Salinas/MG, CEP 39.560-000, impreterivelmente no horário
de atendimento, de 07:00 às 17:00 horas.
13.7 As respostas serão disponibilizadas diretamente no “site” www.licitacoes-e.com.br,
no campo “mensagens”, no “link” correspondente a este edital e poderão ser
acessados por todos os licitantes, bem como no sítio eletrônico www.salinas.mg.gov.br.
14 – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
14.1 Sessão pública poderá ser reaberta:
14.1.1 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.
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14.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato ou não retirar o instrumento
equivalente.
14.1.3 Na hipótese de necessidade da suspensão da sessão pública para realização
de diligências a sanar erros ou falhas não que alterem a proposta, documentos e sua
validade jurídica, a sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
14.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
14.3 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), de acordo com a
fase do procedimento licitatório e pelo sítio eletrônico www.salinas.mg.gov.br.
15 – DAS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO
15.1 As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura e a
licitante vencedora, serão formalizadas através da Ata de Registro de Preços e/ou
instrumento contratual, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus
Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante vencedor.
15.2 A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar a Ata
Contrato e/ou outro instrumento hábil, conforme previsto no artigo 62 da Lei 8.666/93,
que deverá comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da
convocação.
15.3 O prazo estipulado no subitem 12.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde
que ocorra motivo justificado aceito pela PREFEITURA.
15.4 O(a) Pregoeiro(a) poderá, quando a convocada não assinar a Ata/Contrato no
prazo e condições estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subsequentes e a
qualificação dos licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a
apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.
15.5 O prazo de vigência do registro será de 06 (seis) meses, a contar da data da
assinatura da Ata de Registro, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período.
15.6 A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações
que dela poderão advir, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do
objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de
fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.
15.7 O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão publicados
trimestralmente na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico, durante a
vigência da Ata de Registro de Preços.
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15.8 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, no todo ou
em parte, nas situações previstas abaixo:
I) Por iniciativa da Administração:
a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho
decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e
XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
II) Por iniciativa do fornecedor:
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de
cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art.
78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será
informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao
processo administrativo da presente Ata.
Parágrafo segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do
fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de
Minas Gerais, considerando-se cancelado o preço registrado.
Parágrafo terceiro – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços
registrados poderá não ser aceita pela Administração Municipal de Salinas,
facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas na legislação
pertinente.
Parágrafo quarto – Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as
atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.
Parágrafo quinto – Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar a Ata de
Registro de Preços, a Administração Municipal de Salinas poderá, a seu exclusivo
critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o
fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
15.9 Da Ata de Registro de Preços poderá originar instrumento contratual com termo
de vigência específico, podendo ser prorrogado conforme preceitua o art. 57, § 1°, da
Lei n° 8.666/93.
16 – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
16.1 Os valores deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I,
subitem 6.2.2 deste edital, fixo e irreajustável.
16.2 Admitido reajuste ou repactuação no termo de contrato, para restabelecer a
relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuição do CONTRATANTE para a justa remuneração, objetivando a manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem
fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores
ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso
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fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e
extracontratual.
16.2.1 No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada
deverá solicitar formalmente a Prefeitura Municipal de Salinas-MG, devidamente
acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo
que o mesmo será encaminhado à procuradoria jurídica do município para o devido
parecer.
17 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:
17.1 Considerando o disposto no parágrafo 2º do artigo 7º do Decreto 7.892/13 onde é
desnecessário indicar a dotação orçamentária no instrumento convocatório, as
despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação, correrão por
conta das dotações orçamentárias das secretarias respectivas, a serem informadas no
momento da emissão da(s) ordem(ns) de fornecimento.
18 – DO FORNECIMENTO:
18.1 Fornecimento de materiais, conforme lista constante no Anexo I – Termo de
referência, pelo período de 06 (seis) meses, para o atendimento à necessidade da
frota das secretarias municipais.
18.2 Os materiais deverão ser entregues conforme os padrões e normas técnicas
aplicadas à espécie, responsabilizando-se o licitante vencedor, integralmente pela
qualidade e originalidade dos mesmos.
18.3 A empresa vencedora terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar a partir
do recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento para questionar quaisquer
irregularidades no pedido, quanto ao valor dos itens, descrição dos produtos e
códigos, caso não haja manifestação da Empresa, cabe a mesma a entrega dos
materiais no máximo de até 30 (trinta) dias.
18.4 As aquisições decorrentes do certame serão formalizadas pela entrega da Nota
de Empenho/Autorização de Fornecimento para licitante vencedora pela Prefeitura
Municipal de Salinas através do setor ou secretaria requerente.
18.5 O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma
a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
18.6 Os materiais deverão ser entregues nos locais indicados sem custo de frete para o
Município.
18.7 Todos os produtos serão recebidos e conferidos, por funcionários
designados/informados pela Prefeitura Municipal de Salinas - MG, que rejeitarão os
que não estiverem de acordo com os pedidos de fornecimento quanto às
especificações, quantidades e qualidade.
18.8 Durante o fornecimento NÃO SERÃO ACEITAS recusas ou atrasos de fornecimento
em detrimento de alegações quanto a exigência de quantidade mínima para
fornecimento, espera por fechamento de carga, espera por soma de produtos em
eventuais e/ou futuras novas NAF’s.
18.9 As recusas ou atrasos de fornecimento serão consideradas como
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SUJEITOS ÀS SANÇÕES PREVISTAS NESTE INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO.
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19 – DO PAGAMENTO:
19.1 Observando a dotação orçamentária, o pagamento será feito em até 30 dias
após a entrega dos produtos, com a entrega da respectiva nota fiscal, conforme
vínculo e fonte de recursos.
19.2 A Detentora/Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura, juntamente
com documento em papel timbrado da empresa informando a Agência Bancária e o
número da Conta a ser depositado o pagamento. Não será aceita a emissão de
boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
19.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A reapresentação deverá ser
feita da mesma forma descrita no item 19.2.
19.4 A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para
cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham
sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.
19.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e
das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
19.6 Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, a Contratada deverá cumprir a
Nota de Autorização de Fornecimento mesmo estando o Município em débito para
com a Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a
mesma optar pela rescisão contratual.
19.7 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência.
20 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
20.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, as obrigações
da CONTRATADA e da CONTRATANTE estão descritas no Anexo I – Termo de Referência
– e Minutas de Ata e Contrato anexos.
21 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
21.1 Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 1% (hum
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.
21.2 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:
I – advertência;
II – multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração por prazo não superior a 5 (cinco) anos e,
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IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
21.3 Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
21.4 As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas
por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.
21.5 As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias
em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município
no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o
caso, cobrado judicialmente.
22 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:
22.1 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os
termos do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido
de acordo com os prazos do Art. 41 da Lei 8.666/93, no endereço discriminado neste
edital, cabendo ao(a) Pregoeiro(a) decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro
horas.
22.2 Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os
respectivos prazos legais.
23.2.1 Em caso de instabilidade na plataforma Licitações-e comprovada pelo licitante,
o pregoeiro poderá utilizar de plataforma digital alternativa (correio eletrônico,
softwares em comum) para envio e recebimento de informações que complementem
a instrução do processo.
22.3 Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data
para a realização do certame.
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
23.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses públicos e
o da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação.
23.2 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades
e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública
deste pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do
mesmo, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação.
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23.3 É facultada o(a) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar
a instrução do processo.
23.4 Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste
Edital, nos termos do item 20.6 e a homologação do resultado desta licitação não
implicarão em direito à contratação.
23.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e
inclui-se o do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de
expediente normal na Prefeitura Municipal de Salinas/MG, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.
23.6 O Prefeito Municipal de Salinas/MG, poderá revogar a presente licitação por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da
lei n° 8.666/93.
23.7 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a
realização do pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente,
a alteração não prejudicar a formulação das propostas.
23.8 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será
competente exclusivamente o Foro da Comarca de Salinas/MG.
23.9 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação,
ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário
anteriormente estabelecido.
23.10 Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a).
23.11 Fazem partes integrantes deste edital:
Anexo I – Termo de referência;
Anexo II – Minuta de Proposta Comercial;
Anexo III – Declaração de Pleno Atendimento;
Anexo IV – Minuta da Ata.
Anexo V – Minuta do Contrato
Anexo VI – Modelo de declaração de pleno conhecimento e enquadramento.
Salinas/MG, 01 de junho de 2020.

Wishley Henrique Alexandre Silva
Pregoeiro Oficial
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO Nº. 052/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 008/2020
1. DO OBJETO
1.1
O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE
BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA
MUNICIPAL, conforme especificações constantes neste termo.
1.2 Os produtos deverão ser entregues na Cidade de Salinas/MG, mediante
operacionalização e execução de todas as etapas de transporte, ferramentas e
distribuição de forma segura, segundo a legislação, normatizações técnicas vigente e
as demais condições previstas no Termo de Referência.
1.3 A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações
que dela poderão advir, tampouco adquirir o quantitativo total, prevalecendo o
interesse público.
1.4 O Procedimento Licitatório se dará através do Regime de Registro de Preços, na
modalidade menor preço, nos termos da Lei federal nº 8.666, de 1993 e Decreto
Municipal 6840/2015.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 A aquisição de baterias automotivas em diversas amperagens se faz necessárias
para atender a demanda de manutenção dos veículos da frota desta municipalidade,
haja vista que este produto é relevante para substituição de unidades danificadas dos
referidos veículos e máquinas.
3. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
3.1 O Critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM/LOTE, constante na
cláusula Quinta deste termo.
3.2 Na elaboração de suas propostas, as licitantes deverão computar todos os custos
relacionados com o objeto licitado, sejam os mesmos relacionados a pessoal ou
despesas de natureza tributária, trabalhistas, e previdenciária, bem como,
alimentação, hospedagem, transporte, dentre os outros, ficando esclarecido que a
Prefeitura Municipal de Salinas não admitirá qualquer alegação posterior que vise a
ressarcimento de custos não considerados nos preços oferecidos.
3.3 Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.
3.4 As licitantes deverão indicar em suas propostas comerciais o prazo de sua validade
que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias.
4 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO
4.1
O recebimento ocorrerá em duas etapas:
a) Recebimento provisório: o material será recebido provisoriamente no momento da
entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
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especificações exigidas e com a proposta, ficando, nesta ocasião, suspensa a
fluência do prazo de entrega inicialmente fixado.
b) Recebimento definitivo: no prazo de 02 dias úteis após o recebimento provisório, a
fiscalização avaliará as características do material que, estando em conformidade
com as especificações exigidas, será recebido definitivamente.
4.2.
A contratada garantirá a qualidade de cada unidade do material fornecido,
obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão de transporte,
descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração.
4.3.
Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, o material
poderá ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado
o recebimento provisório, e fazendo-se disso imediata comunicação escrita ao
fornecedor.
4.4.
Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi
executado com defeito, ou em desacordo com o pactuado ou foi entregue em
quantitativo inferior ao solicitado, a fiscalização notificará por escrito a contratada
para substituir, às suas expensas, o material recusado ou complementar o material
faltante, no prazo que lhe restar daquele indicado nos subitens 4.1.
4.5.
Se a contratada não substituir ou complementar o material entregue em
desconformidade com as condições deste termo, o fiscal do contrato fará relatório
circunstanciado à unidade competente com vistas à glosa da nota fiscal, no valor do
material recusado ou não entregue, e a enviará para pagamento, informando, ainda,
o valor a ser retido cautelarmente, para fazer face à eventual aplicação de multa.
4.6.
Glosada a nota fiscal, deverá o fiscal do contrato providenciar, junto à
Secretaria da Fazenda, a emissão de nota fiscal para acompanhamento do material
a ser devolvido, notificando a Contratada para que proceda à retirada deste, às suas
expensas, no prazo de 60 dias, contados do recebimento da notificação.
5. RELAÇÃO DE PRODUTOS E VALOR DE REFERÊNCIA
LOTE

01

02

ITEM

QUANT.

UNID.

1

10

Unid.

2

10

Unid.

3

10

Unid.

1

24

Unid.

DESCRIÇÃO
Bateria 05 ah - Homologada pelo INMETRO; com
medidas de aproximadamente: Comprimento-150
Mm, Largura-60 Mm, Altura-130 Mm; tensão
Nominal/ Voltagem: 12 Volts e com capacidade
Nominal: 07Ah/Hora.
Bateria 06 ah - Homologada pelo INMETRO; com
medidas de aproximadamente: Comprimento-150
Mm, Largura-60 Mm, Altura-130 Mm; tensão
Nominal/ Voltagem: 12 Volts e com capacidade
Nominal: 07Ah/Hora.
Bateria 07 ah - Homologada pelo INMETRO; com
medidas de aproximadamente: Comprimento-150
Mm, Largura-60 Mm, Altura-130 Mm; tensão
Nominal/ Voltagem: 12 Volts e com capacidade
Nominal: 07Ah/Hora.
Bateria 45 ah - Homologada pelo INMETRO; tensão
Nominal/ Voltagem: 12 Volts e com capacidade
Nominal: 45Ah/Hora, com liga de prata/chumbo,
placas de grande espessura e alta densidade,
separadores com alta resistência mecânica, alta

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

R$
171,33

R$
1.713,33

R$
196,33

R$
1.963,33

R$
232,33

R$
2.323,33

R$
360,00

R$
8.640,00
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03

2

35

Unid.

3

10

Unid.

4

10

Unid.

1

10

Unid.

porosidade, alta absorção e baixa resistência
elétrica, polos terminais cônicos e com o polo
positivo do lado direito e/ou esquerdo da bateria,
caixa e tampa de polipropileno copolímero de alto
impacto,
supressor
de
chama
localizado,
dispositivo indicador de carga elétrica, baixa
gaseificação e resistência a altas temperaturas,
garantia mínima do fornecedor de 12 meses a
partir da data de entrega.
Bateria 60 ah - Homologada pelo INMETRO; tensão
Nominal/ Voltagem: 12 Volts e com capacidade
Nominal: 60Ah/Hora, com liga de prata/chumbo,
placas de grande espessura e alta densidade,
separadores com alta resistência mecânica, alta
porosidade, alta absorção e baixa resistência
elétrica, polos terminais cônicos e com o polo
positivo do lado direito e/ou esquerdo da bateria,
caixa e tampa de polipropileno copolímero de alto
impacto,
supressor
de
chama
localizado,
dispositivo indicador de carga elétrica, baixa
gaseificação e resistência a altas temperaturas,
garantia mínima do fornecedor de 12 meses a
partir da data de entrega.
Bateria 90 ah - Homologada pelo INMETRO; tensão
Nominal/ Voltagem: 12 Volts e com capacidade
Nominal: 90Ah/Hora, com liga de prata/chumbo,
placas de grande espessura e alta densidade,
separadores com alta resistência mecânica, alta
porosidade, alta absorção e baixa resistência
elétrica, polos terminais cônicos e com o polo
positivo do lado direito e/ou esquerdo da bateria,
caixa e tampa de polipropileno copolímero de alto
impacto,
supressor
de
chama
localizado,
dispositivo indicador de carga elétrica, baixa
gaseificação e resistência a altas temperaturas,
garantia mínima do fornecedor de 12 meses a
partir da data de entrega.
Bateria 95 ah - Homologada pelo INMETRO; tensão
Nominal/ Voltagem: 12 Volts e com capacidade
Nominal: 95Ah/Hora, com liga de prata/chumbo,
placas de grande espessura e alta densidade,
separadores com alta resistência mecânica, alta
porosidade, alta absorção e baixa resistência
elétrica, polos terminais cônicos e com o polo
positivo do lado direito e/ou esquerdo da bateria,
caixa e tampa de polipropileno copolímero de alto
impacto,
supressor
de
chama
localizado,
dispositivo indicador de carga elétrica, baixa
gaseificação e resistência a altas temperaturas,
garantia mínima do fornecedor de 12 meses a
partir da data de entrega.
Bateria 100 ah - Homologada pelo INMETRO;
tensão Nominal/ Voltagem: 12 Volts e com

R$
413,33

R$
14.466,67

R$
822,67

R$
8.226,67

R$
882,67

R$
8.826,67

R$
880,00

R$
8.800,00
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2

30

Unid.

3

46

Unid.

capacidade Nominal: 100Ah/Hora, com liga de
prata/chumbo, placas de grande espessura e alta
densidade, separadores com alta resistência
mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa
resistência elétrica, polos terminais cônicos e com
o polo positivo do lado direito e/ou esquerdo da
bateria, caixa e tampa de polipropileno
copolímero de alto impacto, supressor de chama
localizado, dispositivo indicador de carga elétrica,
baixa gaseificação e resistência a altas
temperaturas, garantia mínima do fornecedor de
12 meses a partir da data de entrega.
Bateria 105 ah - Homologada pelo INMETRO;
tensão Nominal/ Voltagem: 12 Volts e com
capacidade Nominal: 105Ah/Hora, com liga de
prata/chumbo, placas de grande espessura e alta
densidade, separadores com alta resistência
mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa
resistência elétrica, polos terminais cônicos e com
o polo positivo do lado direito e/ou esquerdo da
bateria, caixa e tampa de polipropileno
copolímero de alto impacto, supressor de chama
localizado, dispositivo indicador de carga elétrica,
baixa gaseificação e resistência a altas
temperaturas, garantia mínima do fornecedor de
12 meses a partir da data de entrega.
Bateria 150 ah - Homologada pelo INMETRO;
tensão Nominal/ Voltagem: 12 Volts e com
capacidade Nominal: 150Ah/Hora, com liga de
prata/chumbo, placas de grande espessura e alta
densidade, separadores com alta resistência
mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa
resistência elétrica, polos terminais cônicos e com
o polo positivo do lado direito e/ou esquerdo da
bateria, caixa e tampa de polipropileno
copolímero de alto impacto, supressor de chama
localizado, dispositivo indicador de carga elétrica,
baixa gaseificação e resistência a altas
temperaturas, garantia mínima do fornecedor de
12 meses a partir da data de entrega.
Valor Total

R$
1.036,67

R$
31.100,00

R$
1.123,67

R$
51.688,67

R$

137.748,67

5.1. O valor total estimado para a contratação é de R$ 137.748,67 (cento e trinta e sete
mil setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos).
5.2 A Comissão Especial de Pregão coletará novos orçamentos no mercado
especializado (lojas físicas e online) no dia do processamento do presente certame, a
fim de conceber o custo dos produtos de maneira atualizada e condizente com
aqueles praticados no mercado.
5.2.1 Com base nestes, o pregoeiro restará subsidiado a negociar os menores preços
para a administração podendo anular o item em que não haver acordo com os
representantes.
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6. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
6.1 Os produtos serão solicitados conforme a necessidade das Secretarias municipais e
deverão ser entregues no Almoxarifado da Oficina da Prefeitura, situado na Rua
Juvenato Costa Filho, nº. 908, Bairro Santo Antônio, Salinas/MG, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis a contar do recebimento da NAF (Nota de Autorização de
fornecimento) devidamente assinada, devendo este prazo ser cumprido pela
contratada, sob pena de rescisão e demais sanções previstas neste Edital, no contrato
e na Lei nº. 8.666/93 e alterações.
6.2 Casos excepcionais de falta de produtos para reposição no mercado ou outras
dificuldades que configurem motivo de força maior ou caso fortuito em que o
contratado não tenha contribuído para seu acontecimento, deverão ser
comunicados formalmente ao Fiscal do Contrato, para avaliação de cada caso.
6.3 A necessidade de contratações frequentes, com aquisição e entrega parceladas,
conforme as necessidades que efetivamente se concretizem, sendo evidente que
pela natureza e destinação do produto não é possível definir com plena exatidão o
quantitativo a ser demandado pela Administração, considerando, ademais, a
ausência de condições de estocagem em grande quantidade de produto, sem se
falar nos riscos de perda decorrentes do armazenamento.
6.4 As baterias automotivas devem conter o selo do INMETRO e a garantia de 12
(doze) meses contra falhas de fábrica ou outras similares.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1
Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são
obrigações da CONTRATADA:
a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
b) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Detalhamento e seus anexos, acompanhado da
respectiva nota fiscal.
c) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
d) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Detalhamento,
o objeto com avarias ou defeitos;
e) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto para a entrega dos produtos, com a devida comprovação;
f) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
g) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
h) caberá a empresa fornecedora das baterias implementar o sistema de logística
reversa (entrega dos produtos inservíveis pelo município ao ponto de venda), para
cada bateria nova comercializada, devendo realizar a coleta da mesma quantidade
de produtos fora de uso, por meio de requisição, comprovando a devolução da
bateria inservível, no ponto de coleta regular indicado pela empresa na cidade de
Salinas.
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1.
Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são
obrigações da CONTRATANTE:
a) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitação e recebimento definitivo;
c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
8.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
8.3 A Administração poderá realizar pesquisa de preços periodicamente, em prazo
não superior a 90 (noventa) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
pactuados.
9. DA GESTÃO DO REGISTRO
9.1 O gerenciamento do contrato ficará a cargo das Unidades de execução.
10. DA FISCALIZAÇÃO DO REGISTRO
10.1 A fiscalização ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Trânsito que será designado preposto do contrato por ato do Prefeito Municipal.
11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA:
11.1 A vigência do registro será de 12 (doze) meses iniciado a partir da assinatura do
respectivo termo.
12. PAGAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1
Considerando o disposto no parágrafo 2º do artigo 7º do Decreto 7.892/13
onde é desnecessário indicar a dotação orçamentária no instrumento convocatório,
as despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação, correrão por
conta das dotações orçamentárias das secretarias respectivas, a serem informadas no
momento da emissão da(s) ordem(ns) de fornecimento.
12.2 O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias, sempre mediante a apresentação
de:
12.2.1 Atesto de recebimento dos produtos com declaração expressa de que os
mesmos atendem ao interesse público quanto a eficiência, durabilidade e
sustentabilidade; e as condições previstas no presente edital;
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12.2.2 Mediante apresentação da respectiva nota fiscal, observando a dotação
orçamentária e conforme vínculo e fonte de recursos.
12.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
12.4 A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para
cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham
sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.
12.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outros CNPJs.

12.6 Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, a Contratada deverá cumprir a
Nota de Autorização de Fornecimento mesmo estando o Município em débito para
com a Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a
mesma optar pela rescisão contratual.
12.7 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência.
13. INADIMPLEMENTO E PENALIDADES
13.1
Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 1%
(hum 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.
13.2
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:
I – advertência;
II – multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
13.3 Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
13.4 As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas
por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.
13.5 As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas
adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada
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pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação,
ou quando for o caso, cobrado judicialmente.
Salinas/MG, 01 de junho de 2020.

PRAÇA MOISÉS LADEIA, nº64 – CENTRO – TEL (38) 3841-1513 | SALINAS – MG.
www.salinas.mg.gov.br | licitacao@salinas.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO II
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 052/2020
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº. 008/2020
MINUTA DA PROPOSTA COMERCIAL
Setor de Compras e Licitação - Prefeitura Municipal de SALINAS/MG.
Prezado Senhor Pregoeiro,
Manifestando interesse em participar do processo licitatório instaurado por essa
Prefeitura, vimos perante o Sr. Pregoeiro, tempestivamente, apresentar a nossa
proposta como participante do Pregão ELETRÔNICO SRP n°. 002/2020, tendo nossos
dados como se segue:
Razão Social:
CNPJ
Endereço
Telefone, Fax e e-mail da
empresa:
Nome do Representante
Legal:
Identidade do
Representante Legal:

Nacionalidade:
CPF:

Endereço, Telefone, Fax
e e-mail do
representante legal
Conta bancária onde os
pagamentos serão
depositados

Nesta oportunidade, para todos os fins e legais efeitos, declaramos que
conhecemos os termos do Edital, bem assim o contido na Lei Federal nº. 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alterações. Assim, segue abaixo nossa proposta:
LOTE

QUANT.

UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

01
02
03
VALOR TOTAL

Forma de Pagamento

Prazo de validade da

R$

Observado o prazo de até 30 (trinta) dias após o fornecimento e
da entrega da nota fiscal, acompanhada das Certidões de
regularidade do INSS e FGTS.
Mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data da abertura da
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proposta e Preço:
Prazo contratual:

PROPOSTA COMERCIAL;
06 meses a partir da data de assinatura da Ata de Registro de
Preços, ou, da data da assinatura do contrato até o dia 31 de
dezembro de 2020, podendo ser prorrogado desde que haja
interesse entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.
DECLARAÇÃO
DECLARO que nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas como:
impostos, fretes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, tributários, fiscais ou
quaisquer outras despesas incidentes sobre os serviços licitados, bem como declaro estar
de acordo com todos os termos do Edital e seus anexos.
____________________________________________
Assinatura
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
Sob as penas da lei, para os devidos fins e especialmente para o Processo Licitatório
nº. 052/2020, do Pregão ELETRÔNICO – SRP nº. 008/2020 promovido pela Prefeitura de
Salinas/MG, a empresa ........................................................, inscrita no CNPJ sob n.º
.................................., com sede à ......................................, no município de
.............................., pelo seu representante legal, infra identificado, DECLARA:
1. que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital do Pregão supra
identificado, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os
documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das
obrigações desta licitação;
2. que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e
contratação com a administração pública;
3. que para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos;
4. e que, portanto, em cumprimento ao disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº.
10.520/2002, de 17 de julho de 2002, se encontra perfeitamente apta para
participar do Processo Licitatório supraidentificado, estando em situação
regular com suas obrigações perante o INSS, FGTS e com as Fazendas Nacional,
Estadual e Municipal.
5. Declara, ainda, estar ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências
posteriores.
O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.
(local e data) __________________, ____ de _____________________ de _________
________________________________________________________
Assinatura e carimbo do CNPJ
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ANEXO IV
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. ___ /2020
Aos .... dias do mês de ___________ de 2020, o Município de Salinas, Pessoa Jurídica de
Direito Público, com sede à Praça Moisés Ladeia, n° 64, Centro, CEP.: 39.500-000,
Salinas/MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 24.359.333/0001-70, representado neste ato
por seu Prefeito, Excelentíssimo José Antônio Prates, brasileiro, casado, arquiteto e
urbanista, portador do CPF n°. 432.536.606-72 e identidade nº. RG 1.520.272 SSP/DF,
residente e domiciliado à Praça Dr. Morais, nº 83 – Centro, Salinas/MG, em face da
classificação das propostas de preços - no Pregão ELETRÔNICO para formação da Ata
de Registro de Preços do município de Salinas, para a AQUISIÇÃO DE BATERIAS
AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL,
tendo como fundamento a Ata de julgamento e classificação das propostas de
preços dos vencedores, RESOLVE registrar os preços para aquisição dos itens
constantes no referido Edital, que passam a fazer parte desta Ata de Registro de
Preços, tendo sido a empresa ______________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________,
sediada na Rua _____________________, CEP __________, neste ato representada pelo Sr.
______, portador da carteira de identidade nº ______, inscrito no CPF sob o nº ______,
residente e domiciliado à _____, classificada com os respectivos itens e preços,
conforme cláusula primeira. Esta Ata de Registro de será utilizada pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SALINAS, como ÓRGÃO GERENCIADOR, na forma prevista no Edital, com
as empresas que tiverem preços registrados, na forma do Anexo I do Edital.
Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão ELETRÔNICO
para Registro de Preços nº. 008/2020 e seus Anexos, Processo nº. 052/2020, do qual é
parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do FORNECEDOR
REGISTRADO.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é a AQUISIÇÃO DE BATERIAS
AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL,
constantes da proposta comercial referente ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n°
008/2020 e dos anexos.
1.1.1 Caberá a empresa fornecedora das baterias implementar o sistema de logística
reversa (entrega dos produtos inservíveis pelo município ao ponto de venda), para
cada bateria nova comercializada, devendo realizar a coleta da mesma quantidade
de produtos fora de uso, por meio de requisição, comprovando a devolução da
bateria inservível, no ponto de coleta regular indicado pela empresa na cidade de
Salinas.
1.2 Itens Registrados:
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE FORNECIMENTO
2.1 Fornecimento dos materiais, conforme cláusula primeira, pelo período de vigência
da presente ata, para o atendimento à necessidade da frota das secretarias
municipais.
PRAÇA MOISÉS LADEIA, nº64 – CENTRO – TEL (38) 3841-1513 | SALINAS – MG.
www.salinas.mg.gov.br | licitacao@salinas.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

2.2 Os materiais deverão ser entregues conforme os padrões e normas técnicas
aplicadas à espécie, responsabilizando-se o fornecedor registrado, integralmente pela
qualidade e originalidade dos mesmos.
2.3 O fornecedor registrado terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar a partir
do recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento para questionar quaisquer
irregularidades no pedido, quanto ao valor dos itens, descrição dos produtos e
códigos, caso não haja manifestação da Empresa, cabe a mesma a entrega dos
materiais no máximo de até 30 (trinta) dias.
2.4 As aquisições decorrentes do certame serão formalizadas pela entrega da Nota de
Empenho/Autorização de Fornecimento para o fornecedor registrado pela Prefeitura
Municipal de Salinas através do setor ou secretaria requerente.
2.5 O fornecedor registrado deverá cumprir o pactuado nesta Ata de Registro de
Preço e no termo de referência do instrumento convocatório na entrega dos materiais,
procedendo a administração na aplicação das sanções por inadimplemento, desídia
ou mora.
2.6 O Município de Salinas se reserva no direito de utilizar somente parte dos materiais
previstos para esta contratação.
2.7 O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a
permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
2.8 Os materiais deverão ser entregues nos locais indicados sem custo de frete para o
Município.
2.9 Todos os produtos serão recebidos e conferidos, por funcionários
designados/informados pela Prefeitura Municipal de Salinas - MG, que rejeitarão os
que não estiverem de acordo com os pedidos de fornecimento quanto às
especificações, quantidades e qualidade.
2.10 Durante o fornecimento NÃO SERÃO ACEITAS recusas ou atrasos de fornecimento
em detrimento de alegações quanto a exigência de quantidade mínima para
fornecimento, espera por fechamento de carga, espera por soma de produtos em
eventuais e/ou futuras novas NAF’s.
2.11 As recusas ou atrasos de fornecimento serão consideradas como
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SUJEITOS ÀS SANÇÕES PREVISTAS NESTA ATA E NO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE ENTREGA
3.1 O prazo para entrega é de 05 (cinco) dias úteis, contados do 1º dia útil seguinte à
data de recebimento da NAF.
3.2 Em razão do momento vivido pelo País que enfrenta grave crise em razão da
Pandemia do novo coronavírus, o fornecedor registrado poderá ter o prazo de
entrega prorrogado por 5 (cinco) dias, desde que apresente à municipalidade
comprovante de que os produtos estão em trânsito ou em processo final de
faturamento.
CLÁUSULA QUARTA - RECEBIMENTO
4.1
O recebimento ocorrerá em duas etapas:
a) Recebimento provisório: o material será recebido provisoriamente no momento da
entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
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especificações exigidas e com a proposta, ficando, nesta ocasião, suspensa a
fluência do prazo de entrega inicialmente fixado.
b) Recebimento definitivo: no prazo de 02 dias úteis após o recebimento provisório, a
fiscalização avaliará as características do material que, estando em conformidade
com as especificações exigidas, será recebido definitivamente.
4.2. O fornecedor registrado garantirá a qualidade de cada unidade do material
fornecido, obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão de
transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração.
4.3.
Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, o material
poderá ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado
o recebimento provisório, e fazendo-se disso imediata comunicação escrita ao
fornecedor.
4.4.
Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi
executado com defeito, ou em desacordo com o pactuado ou foi entregue em
quantitativo inferior ao solicitado, a fiscalização notificará por escrito o fornecedor
registrado para substituir, às suas expensas, o material recusado ou complementar o
material faltante, no prazo que lhe restar daquele indicado nos subitens 3.1.
4.5.
Se o fornecedor registrado não substituir ou complementar o material entregue
em desconformidade com as condições deste termo, o fiscal do contrato fará
relatório circunstanciado à unidade competente com vistas à glosa da nota fiscal, no
valor do material recusado ou não entregue, e a enviará para pagamento,
informando, ainda, o valor a ser retido cautelarmente, para fazer face à eventual
aplicação de multa.
4.6.
Glosada a nota fiscal, deverá o fiscal do contrato providenciar, junto à
Secretaria da Fazenda, a emissão de nota fiscal para acompanhamento do material
a ser devolvido, notificando a Contratada para que proceda à retirada deste, às suas
expensas, no prazo de 60 dias, contados do recebimento da notificação.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 Considerando o disposto no parágrafo 2º do artigo 7º do Decreto 7.892/13 onde é
desnecessário indicar a dotação orçamentária no instrumento convocatório, as
despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação, correrão por
conta das dotações orçamentárias das secretarias respectivas, a serem informadas no
momento da emissão da(s) ordem(ns) de fornecimento.
CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO
6.1 Pelos produtos adquiridos o ÓRGÃO GERENCIADOR pagará ao FORNECEDOR
REGISTRADO, conforme os preços registrados desta Ata de Registro de Preços,
mediante apresentação pelo FORNECEDOR REGISTRADO de fatura em 02(duas) vias e
nota fiscal, devidamente formalizadas e atestadas pelos responsáveis pelo
recebimento da execução dos serviços da Prefeitura de Salinas.
6.2 Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
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7.1 O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias, sempre mediante a apresentação
de:
7.1.1 Atesto de recebimento dos produtos com declaração expressa de que os
mesmos atendem ao interesse público quanto a eficiência, durabilidade e
sustentabilidade; e as condições previstas no presente edital;
7.1.2 Mediante apresentação da respectiva nota fiscal, acompanhado dos demais
documentos fiscais, observando a dotação orçamentária e conforme vínculo e fonte
de recursos.
7.2 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A reapresentação deverá ser
feita da mesma forma descrita no item 7.4.
7.3 A critério do órgão gerenciador, poderão ser utilizados créditos do fornecedor
registrado para cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas
que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.
7.4 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pelo próprio Fornecedor Registrado,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos
de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
7.5 Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, o Fornecedor Registrado deverá
cumprir a Nota de Autorização de Fornecimento mesmo estando o Município em
débito para com a Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período,
poderá a mesma optar pela rescisão contratual.
7.6 Nenhum pagamento será efetuado ao Fornecedor Registrado enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
8.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, sendo
computadas neste período, as eventuais prorrogações.
CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR REGISTRADO
9.1
Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são
obrigações do FORNECEDOR REGISTRADO:
a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
b) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Detalhamento e seus anexos, acompanhado da
respectiva nota fiscal.
c) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
d) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Detalhamento,
o objeto com avarias ou defeitos;
e) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto para a entrega dos produtos, com a devida comprovação;
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f) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
g) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
h) caberá a empresa fornecedora das baterias implementar o sistema de logística
reversa (entrega dos produtos inservíveis pelo município ao ponto de venda), para
cada bateria nova comercializada, devendo realizar a coleta da mesma quantidade
de produtos fora de uso, por meio de requisição, comprovando a devolução da
bateria inservível, no ponto de coleta regular indicado pela empresa na cidade de
Salinas.
9.2 E outras obrigações constantes no Termo de Referência – Anexo I do referido Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
10.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações
do ÓRGÃO GERENCIADOR:
a) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitação e recebimento definitivo;
c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
10.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
10.3 A Administração poderá realizar pesquisa de preços periodicamente, em prazo
não superior a 90 (noventa) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
pactuados.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1
Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 1%
(hum por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso
injustificado no fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preço, até o limite de
10% (dez por cento) do valor empenhado.
11.2
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:
I – advertência;
II – multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,
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IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
11.3 Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
11.4 As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas
por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.
11.5 As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas
adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada
pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação,
ou quando for o caso, cobrado judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
12.1 O FORNECEDOR REGISTRADO poderá requerer ao ÓRGÃO GERENCIADOR o
cancelamento do seu Registro na Ata, mediante solicitação, por escrito, na forma do
que dispõe o art. 12, do Decreto Municipal nº. 6840/2015.
12.2 O FORNECEDOR REGISTRADO terá seu registro cancelado, quando sobrevierem
algumas das condições previstas nos incisos I ao IV, do art. 13, do Decreto Municipal
nº. 6840/2015.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL.
13.1 Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços decorrente de Pregão Lei nº. 10.520,
de 17 de julho de 2002, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 e o Decreto Municipal nº.
6840, de 10 de setembro de 2015 e, ainda, subsidiariamente, as normas da Lei nº. 8.666,
de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS.
14.1 Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento
serão decididos pela Prefeitura de Salinas, segundo as disposições contidas na Lei nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores e demais regulamentos e normas administrativas
que fazem parte integrante desta Ata, independente de suas transcrições.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO.
15.1 Quaisquer dúvidas ou questões oriundas do fornecimento dos serviços constantes
da presente Ata de Registro de Preços e que não forem passíveis de solução
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amigável, serão dirimidas perante o Fórum da Comarca de Salinas Estado de Minas
Gerais.
E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme, cumpridas as
formalidades legais e nada mais havendo para registrar, foram dados por encerrados
os trabalhos, lavrando-se a presente Ata de Registro de Preços que vai assinada em 03
(três) vias de igual teor e forma pelo Sr. José Antônio Prates, bem como, pelo
representante
da
empresa
com
preços
registrados,
Sr.
____________,
supramencionados, rubricadas as páginas precedentes para que opere seus efeitos
jurídicos e legais, obrigando-se por si e seus sucessores.
Salinas, ____ de ______________ de 2020.
José Antônio Prates
Prefeito
Detentora da Ata
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
PRAÇA MOISÉS LADEIA, Nº. 64, BAIRRO CENTRO
CEP: 39.560-000
SALINAS/MG
CNPJ/MF: 24.359.333/0001-70
FORNECEDOR REGISTRADO: ....................................................................
Endereço: ............................ - Telefone: .........................
CNPJ nº. ............................../INSCRIÇÃO ESTADUAL ...........................
Dados bancários: Banco ............ – Agência: ............/Conta n°. .............
E-mail: ................................
Representante:................................................
Identidade:.................................. CPF:................................
Endereço:...................................... Telefone: .............................
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PROCESSO Nº. 052/2020
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 008/2020
ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO Nº. _____/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
PRAÇA MOISÉS LADEIA, Nº. 64, BAIRRO CENTRO
CEP: 39.560-000
SALINAS/MG
CNPJ/MF: 24.359.333/0001-70
CONTRATADA: ....................................................................
Endereço: ............................ - Telefone: .........................
CNPJ nº. ............................../INSCRIÇÃO ESTADUAL ...........................
Conta Bancária n°. ............. - Agência .......... – Banco .............
E-mail: ................................
Pelo presente CONTRATO, que firmam nesta data na cidade de Salinas, Comarca de
Salinas, Estado de Minas Gerais, de uma parte, o Município de Salinas, Pessoa Jurídica
de Direito Público, com sede à Praça Moisés Ladeia, n° 64, Centro, CEP.: 39.500-000,
Salinas/MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 24.359.333/0001-70, representado neste ato
por seu Prefeito, Excelentíssimo José Antônio Prates, brasileiro, casado, arquiteto e
urbanista, portador do CPF n°. 432.536.606-72 e identidade nº. RG 1.520.272 SSP/DF,
residente e domiciliado à Praça Dr. Morais, nº 83 – Centro, Salinas/MG, doravante
denominada CONTRATANTE e, por outro lado, a empresa _______________, Pessoa
Jurídica de Direito Privado, estabelecida na ________________, CEP _____, _____, inscrita
no CNPJ sob o nº. _____, representada pelo Sr. _________, brasileiro, inscrito sob o CPF:
_____, portador da Carteira de Identidade ________, residente e domiciliado à
____________, CEP _________, ________ de agora em diante denominada CONTRATADA,
têm justo e contratado o seguinte, que mutuamente convencionam, outorgam e
aceitam, a saber:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste Contrato a AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA OS
VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, de acordo com Anexo I do
Edital.
1.2 São partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de
transcrição, o Processo Licitatório nº. 052/2020, Pregão Eletrônico SRP nº. 008/2020 e
respectivas normas, especificações, despachos, pareceres, planilhas, e demais
documentos dele integrantes.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações
da CONTRATADA:
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a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
b) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Detalhamento e seus anexos, acompanhado da
respectiva nota fiscal.
c) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
d) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Detalhamento,
o objeto com avarias ou defeitos;
e) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto para a entrega dos produtos, com a devida comprovação;
f) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
g) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
h) caberá a empresa fornecedora das baterias implementar o sistema de logística
reversa (entrega dos produtos inservíveis pelo município ao ponto de venda), para
cada bateria nova comercializada, devendo realizar a coleta da mesma quantidade
de produtos fora de uso, por meio de requisição, comprovando a devolução da
bateria inservível, no ponto de coleta regular indicado pela empresa na cidade de
Salinas.
2.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações
da CONTRATANTE:
a) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitação e recebimento definitivo;
c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
2.3 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
2.4 A Administração poderá realizar pesquisa de preços periodicamente, em prazo
não superior a 90 (noventa) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
pactuados.
3 – DA ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO:
3.1 Fornecimento dos materiais, conforme cláusula primeira, pelo período de vigência
da ata, para o atendimento à necessidade da frota municipal.
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3.2 Os materiais deverão ser entregues conforme os padrões e normas técnicas
aplicadas à espécie, responsabilizando-se o fornecedor registrado, integralmente pela
qualidade e originalidade dos mesmos.
3.3 A Contratada terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar a partir do
recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento para questionar quaisquer
irregularidades no pedido, quanto ao valor dos itens, descrição dos produtos e
códigos, caso não haja manifestação da Empresa, cabe a mesma a entrega dos
materiais no máximo de até 05 (cinco) dias.
3.4 As aquisições decorrentes do certame serão formalizadas pela entrega da Nota de
Empenho/Autorização de Fornecimento para a contratada pela Prefeitura Municipal
de Salinas através do setor ou secretaria requerente.
3.5 A Contratada deverá cumprir o pactuado nesta Ata de Registro de Preço e no
termo de referência do instrumento convocatório na entrega dos materiais,
procedendo a administração na aplicação das sanções por inadimplemento, desídia
ou mora.
3.6 O Município de Salinas se reserva no direito de utilizar somente parte dos materiais
previstos para esta contratação.
3.7 O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a
permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
3.8 Os materiais deverão ser entregues nos locais indicados sem custo de frete para o
Município.
3.9 Todos os produtos serão recebidos e conferidos, por funcionários
designados/informados pela Prefeitura Municipal de Salinas - MG, que rejeitarão os
que não estiverem de acordo com os pedidos de fornecimento quanto às
especificações, quantidades e qualidade.
3.10 Durante o fornecimento NÃO SERÃO ACEITAS recusas ou atrasos de fornecimento
em detrimento de alegações quanto a exigência de quantidade mínima para
fornecimento, espera por fechamento de carga, espera por soma de produtos em
eventuais e/ou futuras novas NAF’s.
3.11 As recusas ou atrasos de fornecimento serão consideradas como
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SUJEITOS ÀS SANÇÕES PREVISTAS NESTE CONTRATO E
NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 O valor global do fornecimento, ora contratado é de R$ ....... ( ................. ), fixo e
irreajustável. A quantidade, preço unitário e outras informações constam na tabela
abaixo.
ITEM

QUANT.

UNID

DESCRIÇÃO

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

01

4.2 No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais,
resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e
outros.
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4.3 Observando a dotação orçamentária, o pagamento será feito em até 30 dias
após a entrega dos produtos, conforme relatório apresentado, com a entrega da
respectiva nota fiscal, conforme vínculo e fonte de recursos.
4.4 A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura, juntamente com
documento em papel timbrado da empresa informando a Agência Bancária e o
número da Conta a ser depositado o pagamento. Não será aceita a emissão de
boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
4.5 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A reapresentação deverá ser
feita da mesma forma descrita no edital convocatório.
4.6 A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir
dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido
aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.
4.7 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e
das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
4.8 Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, a Contratada deverá cumprir a
ordem de serviços ou documento equivalente, mesmo estando o Município em débito
para com a Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá
a mesma optar pela rescisão contratual.
4.9 Nenhum pagamento será efetuado à Contatada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência.
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DO REAJUSTE
5.1 Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o subitem 4.1 do
edital, fixo e irreajustável.
5.2 Admitido reajuste ou repactuação no termo de contrato, para restabelecer a
relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuição do CONTRATANTE para a justa remuneração, objetivando a manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem
fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores
ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso
fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e
extracontratual.
5.2.1 No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá
solicitar formalmente a Prefeitura Municipal de Salinas-MG, devidamente
acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo
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que o mesmo será encaminhado à procuradoria jurídica do município para o devido
parecer.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO
6.1. O prazo do contrato será de até 31/12/2020, iniciando a partir de sua assinatura,
podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSO ORÇAMENTÁRIO
7.1 Considerando o disposto no parágrafo 2º do artigo 7º do Decreto 7.892/13 onde é
desnecessário indicar a dotação orçamentária no instrumento convocatório, as
despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação, correrão por
conta das dotações orçamentárias das secretarias respectivas, a serem informadas no
momento da emissão da(s) ordem(ns) de fornecimento.
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 1% (hum
por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso
injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite de 10% (dez por
cento) do valor empenhado.
8.2 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:
I – advertência;
II – multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração por prazo não superior a 5 (cinco) anos e,
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
8.3 Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
8.4 As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas
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por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.
8.5 As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias
em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município
no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o
caso, cobrado judicialmente.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1 A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da
Administração, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal
nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO
10.1 Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará
a publicação de resumo deste Contrato na imprensa oficial do município.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
11.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Salinas-MG, para dirimir questões oriundas deste
Contrato.
E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e
forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença de
duas testemunhas.
Salinas-MG, ........ de ............................... de 2020.
Pela contratante:
José Antônio Prates
PREFEITO MUNICIPAL
Pela contratada:
Testemunhas:
1. ____________________________________
CPF:__________________________________

2._________________________________________
CPF:_______________________________________
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PROCESSO Nº. 052/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 008/2020
Anexo VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO
Em cumprimento ao Instrumento Convocatório Processo n° 052/2020 Pregão
ELETRÔNICO SRP n° 008/2020, declaramos, para os fins da parte final da Lei Federal nº
8.666/93, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei
Complementar nº 123/06, declaramos:
( ) Que não possuirmos a condição de microempresa, nem a de empresa de
pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na
condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se
reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na
condição de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a
que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.
No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação,
declaramos:
( ) para os efeitos do inciso II do art. 120, em face do quanto disposto no inc. V do
artigo 184, do mesmo diploma estadual, o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do
art. 186 do mesmo diploma.
( ) para os efeitos do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, alterada pela Lei
147/2014, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja
regularização procederemos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a nãoregularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
_______ _____de __________________ de 2020.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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