PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
Estado de Minas Gerais
CNPJ 24.359.333/0001-70
Setor de Compras/Licitações
__________________________________________________________________________

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 033/2021
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 008/2021
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 9.303 de 10 de fevereiro de 2021,
estarão reunidos para receber as documentações e proposta para licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo “Menor preço por item” – AMPLA
CONCORRÊNCIA – visando o REGISTRO DE PREÇOS para o Fornecimento parcelado de
combustíveis à frota de veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Salinas, conforme
especificações constantes no ANEXO I – Termo de Referência, 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 pelo “site”
www.portaldecompraspublicas.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 PREGÃO ELETRÔNICO do tipo “Menor preço por
item” – AMPLA CONCORRÊNCIA - visando o REGISTRO DE PREÇOS para o Fornecimento
parcelado de combustíveis à frota de veículos oficiais da Prefeitura Municipal de
Salinas, conforme especificações constantes no ANEXO I – Termo de Referência.
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;
2.3 As especificações constantes da Proposta de Preço não poderão ser alteradas,
podendo o licitante solicitar esclarecimento prévio à Comissão Especial de Pregão;
2.4 Em caso de divergência entre as especificações dos objetos descritas no portal de
compras públicas a ser acessado no site www.portaldecompraspublicas.com.br e as
especificações técnicas constantes no ANEXO I – Termo de Referência, o licitante
deverá obedecer a este último.
3 – DA ABERTURA:
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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° 008/2021
APRESENTAÇÃO
DAS
PROPOSTAS
E
DOS Até às 08h, do dia 06 de abril de 2021, que deverão ser
DOCUMENTOS
DE encaminhadas, exclusivamente, por meio eletrônico.
HABILITAÇÃO:
ABERTURA
DA
SESSÃO
PÚBLICA E DO ENVIO DE Às 09h, do dia 06 de abril de 2021.
LANCES
LOCAL
www.portaldecompraspublicas.com.br
ESCLARECIMENTOS:
Email: licitacao@salinas.mg.gov.br
CONSULTAS AO EDITAL E Na internet no site www.salinas.mg.gov.br no link
DIVULGAÇÃO
DE https://salinas.mg.gov.br/portal/editais/1, telefone (38)
INFORMAÇÕES:
3841-4772.
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1 Poderão participar do presente Pregão Presencial pessoas jurídicas que satisfaçam
as exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, situadas num raio de distância
de 10 Km tendo como base o setor de transportes da prefeitura municipal de salinas
localizado a rua Padre Salustiano, n° 231, centro, Salinas/MG, cuja comprovação deste
requisito dar-se-á por consulta ao mapa do aplicativo Google© a ser consultado no
momento do certame, ainda, que contenham no seu contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial, o ramo de atividade objeto deste
edital e ainda, apresentarem a documentação solicitada junto ao site
“www.portaldecompraspublicas.com.br”.
4.1.1 Não será reservada a participação exclusiva de Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte no presente certame, devido na fase interna do procedimento não ser
possível constatar 03 (três) potenciais fornecedores local ou regionalmente
enquadrados nessa condição, conforme o disposto no art. 49, inciso II da Lei
Complementar nº 123/2006.
4.2 Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
4.2.1 Empresas estrangeiras que não funcionem no país;
4.2.2 De consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.2.3 Declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal
nº. 8.666/93 e que não tenha restabelecido sua idoneidade;
4.2.4 Com irregularidade decretada junto aos órgãos Municipal e Estadual;
4.2.5 Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e
liquidação;
4.2.6 Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;
4.2.7 Enquadrada nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93;
4.3 A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do
licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.
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5 – DO CREDENCIAMENTO:
5.1 O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no Portal de Compras
Públicas que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória pregão,
em sua forma eletrônica.
5.1 O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br;
5.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.
5.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do
provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.4 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais
no Portal de Compras Públicas e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
5.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
6 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
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.
6.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3 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.
6.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão.
6.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos
de negociação e julgamento da proposta.
6.7 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.
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7 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
7.1.1
Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em
moeda corrente nacional;
7.1.2
Marca de cada item ofertado;
7.1.3
Fabricante de cada item ofertado;
7.1.4
Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo,
prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão
competente, quando for o caso;
7.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.
7.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar
da data de sua apresentação.
7.6 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;
8 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES
8.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.
8.2.1
Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
8.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro
e os licitantes.
8.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.5.1
O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no
preambulo deste edital.
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8.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.8 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que
cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,01 (hum centavos).
8.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
8.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.
8.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o
que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.12 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por
cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.13 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo
de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até
o encerramento deste prazo.
8.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo
sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor
preço.
8.15 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro.
8.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado primeiro.
8.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.18 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.
8.18.1 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após
comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal
de Compras Públicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão
divulgadas data e hora para a sua reabertura.
8.19 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
8.20 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a
verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte
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participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.
8.21 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.22 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a
comunicação automática para tanto.
8.23 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.
8.24 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.25 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em
relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente
entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
8.26 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.
8.27 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
será aquele previsto no Art. 3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
8.27.1
Produzidos no país;
8.27.2
Produzidos por empresas brasileiras;
8.27.3
Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
8.27.4
Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
8.28 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.
8.29 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
8.29.1
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
8.29.2
O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
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realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
8.30 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
9 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019.
9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.
9.2.1
Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração.
9.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita;
9.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
9.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
9.5.1
O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente
aceita pelo Pregoeiro.
9.5.2
Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
9.5.3
Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo
quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios
previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro
lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser
indicado e dentro de 03 (três) dias úteis contados da solicitação.
9.5.3.1
Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será
facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
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9.5.3.2
Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no
sistema.
9.5.3.3
No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega,
sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das
especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
9.5.3.4
Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em)
aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no
Termo de Referência.
9.5.3.5
Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados
como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica
responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
9.5.3.6
Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues
deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 10 (dez) dias, após o qual poderão
ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
9.5.3.7
Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais
impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o
caso.
9.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.
9.8 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção
de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste
Edital.
9.8.1
Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9.8.2
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
9.9 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso.
9.10 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
10 - DA HABILITAÇÃO
10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência
de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante
a consulta aos documentos inseridos no portal de compras públicas, e ainda nos
seguintes cadastros:
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10.1.1 Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;
10.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);
10.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).
10.1.4 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0
10.1.5 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
10.1.5.1
Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
10.1.5.2
A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.
10.1.5.3
O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
10.1.6 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.
10.1.7 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
Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será
verificada por meio do portal de compras públicas, em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação
técnica.
10.2.1
É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
portal de compras públicas, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão
pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.
10.2.2
O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º,
do Decreto 10.024, de 2019.
10.3
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
10.4
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver
dúvida em relação à integridade do documento digital.
10.5
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
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10.6
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
10.6.1
Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada
a centralização do recolhimento dessas contribuições.
10.7
Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
10.8
HABILITAÇÃO JURÍDICA:
10.8.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
10.8.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
10.8.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
10.8.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agência;
10.8.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
10.8.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro
de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
10.8.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
10.8.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva;
10.9
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.9.1 CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
10.9.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
10.9.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
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10.9.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
10.9.5 Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa
conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde
a empresa for sediada;
10.9.6 Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão
Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal
onde a empresa for sediada;
10.9.7 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa
ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação.
10.10 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
10.10.1 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
10.11 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
10.11.1 Certificado de Qualificação Técnica, emitida pela Agência Nacional de
Petróleo-ANP, autorizando a empresa proponente a operar como distribuidora ou
revendedora de combustíveis.
10.12 Documentação Complementar
10.12.1 Declaração de Pleno Atendimento, conforme modelo do ANEXO III.
10.13 Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo
o original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.
10.14 Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar em nome do
proponente e, observando ainda o que segue, conforme preceitua a legislação vigente:
10.14.1 Se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz;
10.14.2 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.
10.15 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 na legislação em vigor.
10.15.1 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
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a 60 (sessenta) dias consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação
das propostas.
10.16 Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência
plena na data fixada para sua apresentação.
10.17 O licitante obriga-se aos termos do modelo de Declaração de Pleno Atendimento.
10.18 A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em
desacordo com o previsto neste título inabilitará o licitante.
10.19 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.
10.20 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.
10.21 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.
10.22 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.
10.23 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.
10.24 Após a verificação da documentação, o licitante vencedor terá prazo de 03 (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 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 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 02 (duas) a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
11.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas
pelo licitante ou seu representante legal.
11.1.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.
11.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção
à Contratada, se for o caso.
11.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
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
CNPJ 24.359.333/0001-70
Setor de Compras/Licitações
__________________________________________________________________________

11.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
11.3.1
Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
11.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
11.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
11.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
12 - DOS RECURSOS
12.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.
12.2.1
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
12.2.3
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.
12.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
13.1.1
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.
13.1.2
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
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equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
13.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
13.2.1
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou
de acordo com a fase do procedimento licitatório.
13.2.2
A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no
cadastro do portal de compras públicas, sendo responsabilidade do licitante manter
seus dados cadastrais atualizados.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.
14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
15 – DAS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO
15.1 Homologada a licitação será lavrado um documento vinculativo obrigacional com
força de compromisso para futura aquisição denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
– ARP, 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 15.2 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 12 (doze) meses, a contar da data da
assinatura da ata de registro de preços ou contrato.
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.
15.8 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, no todo ou em
parte, nas situações previstas abaixo:
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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, facultandose 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 subitem 7.1
deste edital.
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 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 à 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
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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 As regras e condições de execução e dos requisitos necessários da presente
licitação constam do ANEXO I – Termo de Referência.
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 O pagamento será feito sempre mediante a apresentação de:
19.2.1 Ateste 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 edital;
19.2.2 Mediante apresentação da respectiva nota fiscal, observando a dotação
orçamentária e conforme vínculo e fonte de recursos.
19.2 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.
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.
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
Minuta de Ata anexos.
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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,
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.
21.6 A recusa do adjudicatário em assinar a Ata, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total das obrigações, nas
condições especificadas neste edital e anexos, caracterizam o descumprimento total
das obrigações assumidas e permitem a aplicação de sanções.
21.7 O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam
descumprimento das obrigações assumidas, sujeitando-o às sanções legalmente
estabelecidas.
21.8 A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitandose a ampla defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei Estadual nº.
14.184/2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012.
21.9 São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial
das obrigações contratuais:
21.9.1 Não atendimento às especificações técnicas previstas no termo de referência;
21.9.2 Retardamento imotivado da execução do objeto ou de suas etapas de
execução;
21.9.3 Paralisação da execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração Pública;
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21.9.4 Entrega de objeto/mercadoria falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou
inadequado para o uso ou em desconformidade com a referência técnica da ANVISA,
como se verdadeiro ou perfeito fosse;
21.10 A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos subitens I, II e III do 21.2.
21.11 A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos ao fornecedor
e/ou cobrada judicialmente.
21.12 As sanções relacionadas nos itens I, II e III do 21.2 também poderão ser aplicadas
àquele que:
21.12.1 Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;
21.12.2 Apresentar declaração ou documentação falsa;
21.12.3 Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
21.12.4 Não mantiver a proposta;
21.12.5 Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;
21.12.6 Cometer fraude fiscal.
21.13 O prazo do impedimento de licitar e de contratar será de até cinco anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade
21.14 As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal, devendo o
licitante ser descredenciado junto ao Cadastro de Fornecedores do órgão ou entidade
promotora da licitação, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e
no contrato e das demais cominações legais.
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 dos Art. 23 e 24 do Decreto Federal nº. 10.024/2019, por meio
eletrônico ou 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.
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.

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
CNPJ 24.359.333/0001-70
Setor de Compras/Licitações
__________________________________________________________________________

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
e na 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.

Salinas/MG, 22 de março de 2021.

Cledson Pereira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo o REGISTRO DE PREÇOS para o
fornecimento parcelado de combustíveis à frota de veículos oficiais da Prefeitura
Municipal de Salinas.
1.2. O fornecimento do objeto deste Termo obedecerá ao estipulado neste instrumento.
1.3. A finalidade da aquisição dos itens, objetos deste termo, é o abastecimento da
frota veicular do Município de Salinas.
2. JUSTIFICATIVA
2. Os itens do presente expediente são demandados pelas secretarias municipais de
Salinas, para atendimento à frota veicular municipal, a qual é de imprescindível
importância tanto para realização e viabilização de serviços que são de âmbito da
prefeitura bem como na melhoria da qualidade de vida dos munícipes no que tange às
áreas educacional e de saúde, dentre outros. Os gastos a serem utilizados por cada
programa e respectiva secretaria, têm base nas informações coletadas do ano anterior
podendo, portanto, sofrer alterações com a introdução e/ou exclusão de veículos,
maquinários e equipamentos a frota municipal.
3. REQUISITOS NECESSÁRIOS
3.1. Poderão participar da referida licitação postos de combustíveis legalizados que
exerçam suas atividades e possuam sede fixa no município de salinas, não excedendo
o raio de distância de 10 Km, tendo como base o Setor de Transportes da Prefeitura
Municipal de Salinas, localizado à rua Padre Salustiano, n°. 231, bairro Centro,
Salinas/MG, considerando as peculiaridades do mercado salinense, sem olvidar da
competitividade entre os potenciais fornecedores do mercado (toma-se como ponto
central o Setor de Transportes devido os veículos, maquinários e afins solicitarem
requisição no referido setor para posterior abastecimento.)
3.1.1. A exigência da distância proposta visa a economia do combustível, evitando
prejuízos ao erário, por conta de longos trajetos demandarem maior gasto em relação
ao consumo do combustível, maior tempo de locomoção, desgaste do veículo, dentre
outros.
4. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
4.1. O Critério de julgamento da proposta será o de MENOR PREÇO por item.
4.2. Na elaboração de suas propostas, as licitantes deverão computar todos os custos
relacionados com o objeto licitado, sejam os mesmos referentes a pessoal ou despesas
de natureza tributária, trabalhista, e previdenciária, bem como, alimentação,
hospedagem, transporte, dentre outros, ficando esclarecido que a Prefeitura Municipal
de Salinas não admitirá qualquer alegação posterior que vise a ressarcimento e custos
não considerados nos preços oferecidos.
4.3. As licitantes deverão indicar em suas propostas comerciais o prazo de sua validade
que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias.
5. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
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5.1. A contratada garantirá a qualidade de cada litro do produto fornecido (de acordo
ao proposto pelas normas da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis), obrigando-se a responder legalmente por produto de má qualidade
ou fora das especificações solicitadas.
5.2. Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, o produto poderá
ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado o
recebimento, e fazendo-se disso imediata comunicação escrita ao fornecedor.
5.3. Se a contratada não substituir ou complementar o produto entregue em
desconformidade com as condições editalícias, o fiscal do contrato fará relatório
circunstanciado à unidade competente com vistas à glosa da nota fiscal, no valor do
produto 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.
5.4. Glosada a nota fiscal, deverá o fiscal do contrato providenciar, junto à Secretaria
da Fazenda, a emissão de nota fiscal para acompanhamento do produto a ser
devolvido, notificando a Contratada para que proceda à retirada deste, às suas
expensas, no prazo de 15 dias, contados do recebimento da notificação.
6. PRODUTOS E VALORES DE REFERÊNCIA
ITEM
1
2
3

QUANT. UNID.
DESCRIÇÃO
170.950 Litros Gasolina Tipo C
162.100 Litros Óleo Diesel B S500
201.800 Litros Óleo Diesel S10
Valor Total: R$ 2.428.252,00

VALOR UNIT.
R$ 5,34
R$ 4,07
R$ 4,24

VALOR TOTAL
R$ 912.873,00
R$ 659.747,00
R$ 855.632,00

6.1. Conforme necessidade da Unidade, o valor estimado anual para esta contratação,
considerando-se o quantitativo estimado para atender a demanda da frota e valores
cobrados, será de R$ R$ 2.428.252,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil,
duzentos e cinquenta e dois reais).
6.2. O valor unitário estimado é a média do valor praticado entre as cotações feitas.
6.3 A quantidade de combustível anual está sujeita a alterações, já que se calcula a
média anual, podendo assim haver margem de erros.
6.4 os valores estimados apresentados acima, representam o balizamento de preços
para os interessados, porém a equipe de licitações poderá consultar novos preços em
novos locais de fornecimento, a fim de negociar com os fornecedores melhores preços
para a administração.
7. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
7.1. O fornecimento dos produtos deverá ocorrer imediatamente após a apresentação
da requisição de combustível devidamente assinada, da seguinte forma:
7.1.2 No município de Salinas/MG (sede), com estrutura e recipientes próprios, dentro
dos padrões de segurança da ANP e órgãos ambientais, onde a CONTRATADA ficará
responsável pelo abastecimento diário (24 horas por dia, em dias úteis, finais de semana
e feriados) da frota.
7.1.3 Em parcelas, demandadas por cada veículo, conforme requisição de
fornecimento datada e assinada pelo responsável do controle de combustível,
constando a quantidade a ser fornecida e as especificações do veículo, tendo o prazo
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de até 03 (três dias), a contar da data mencionada na referida requisição, para
apresentação da mesma e abastecimento do veículo.
7.1.4 Imediatamente após o pedido expedido pela Secretaria solicitante, devendo este
prazo ser cumprido pela contratada, sob pena de rescisão e demais sanções previstas
no Edital, nesta ata e na Lei nº. 8.666/93 e alterações.
7.2. A CONTRATADA fica obrigada a emitir, logo após cada abastecimento, Cupons
Fiscais com as informações quanto aos números da placa e do hodômetro e/ou
horímetro do veículo e identificação do motorista (letra legível) (art. 12, § 3º, do Anexo V
do RICMS – Decreto 43.080/02), informações estas constantes na requisição de
combustível.
7.3. Local de Entrega:
7.3.1 A CONTRATADA deverá efetuar o fornecimento do produto “na bomba”, nas
imediações da mesma, conforme as solicitações do CONTRATANTE, mediante
apresentação de requisições devidamente preenchidas e autorizadas pelo setor
responsável.
7.3.2 A CONTRATANTE não se responsabilizará por fornecimento feito sem a
apresentação de requisição devidamente preenchida.
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATADA:
I – Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal,
estadual e municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de
todas as obrigações estabelecidas neste instrumento;
II – Manter a qualidade dos produtos fornecidos;
III – Executar fielmente o objeto do contrato, comunicando imediatamente e com
antecedência ao representante legal do CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer fato
impeditivo de seu cumprimento;
IV – Apresentar Fatura/Nota Fiscal mensalmente ou de acordo com o realinhamento de
preços. A fatura deve ser detalhada e deverá discriminar todos os produtos fornecidos,
dados do contrato, processo licitatório e Convênio (este último, caso houver);
V – Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade na continuidade
dos serviços e prestar informações julgadas necessárias, em tempo hábil,
principalmente quando solicitadas pelo CONTRATANTE;
VI – Responder por danos causados diretamente ao CONTRATANTE e ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução deste contrato;
VII – Manter, durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as
obrigações assumidas em relação a todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
VIII – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução do contrato. A inadimplência da CONTRATADA, referente a
esses encargos, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu
pagamento.
IX – Quando da inconsistência na nota fiscal emitida, retificar o solicitado pela
Contratante, observadas as legalidades e a disponibilidade de prazos a serem
obedecidos.
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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9.1. – Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações
da CONTRATANTE:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, assegurando-se do correto
fornecimento dos produtos e qualidade dos mesmos;
II – Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles
praticados no mercado;
III – Realizar os devidos pagamentos;
IV – Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do presente
contrato;
V - Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as
especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser
inadequado, nocivo ou danificar bens patrimoniais ou ser prejudicial à saúde.
10.
DO REAJUSTE DE PREÇOS
10.1. Admitido reajuste ou repactuação na Ata de Registro de Preços, para
restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do
registro e a retribuição do CONTRATANTE para a justa remuneração, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do registro, 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.
10.1.2 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.
10.3. Quando da ocasião de reajuste nos preços, a contratada/detentora deverá
apresentar solicitação que fundamente o respectivo aumento.
10.4. Quando da ocasião de redução nos preços dos combustíveis sinalizados pela
Petrobrás, a administração aplicará o mesmo índice divulgado pela agência
reguladora.
11. GERENCIAMENTO DO CONTRATO
11.1 O gerenciamento do contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de
Transporte e Trânsito, através do secretário da pasta, Sr. Carlos Clécio Ferreira Sarmento.
12. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
12.1 A fiscalização do contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Transporte e
Trânsito, através do servidor Celso Rodrigues de Almeida.
13. PRAZO DE VIGÊNCIA
13.1 A vigência inicial do registro será de 12 (doze) meses, iniciado a partir da assinatura
do respectivo termo.
14. PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1. 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
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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.
14.2. Os valores devidos pelo Município de Salinas serão pagos em até 30 (trinta) dias
após o recebimento definitivo (formal e objetivo dos produtos), mediante apresentação
da respectiva nota fiscal, acompanhado dos demais documentos fiscais, inclusive
comprovantes da regularidade social, observando as dotações orçamentárias e
conforme vínculo e fonte de recursos.
14.3. 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.
14.4. 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.
15. INADIMPLEMENTO E PENALIDADES
15.1. Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 1% (um
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.
15.2. 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.
15.3. 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.
15.4. 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.
15.5. 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.
Salinas/MG, 22 de março de 2021.

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
CNPJ 24.359.333/0001-70
Setor de Compras/Licitações
__________________________________________________________________________

ANEXO II
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 033/2021
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº. 008/2021
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°. 008/2021, 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:
Endereço,
Telefone,
Fax e e-mail do
representante legal
Conta bancária onde
os pagamentos serão
depositados

Nacionalidade:
CPF:

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:
ITEM/LOTE QUANT. UNID.
01

DESCRIÇÃO

MARCA V. UNIT. V. TOTAL

02
03
VALOR TOTAL: R$
Forma de Pagamento

Observado o prazo de até 30 (trinta) dias após o fornecimento e
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da entrega da nota fiscal, acompanhada das Certidões de
regularidade do INSS e FGTS.
Prazo de validade da Mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data da abertura da
proposta e Preço:
PROPOSTA COMERCIAL;
Prazo contratual:
12 meses a partir da data de assinatura da Ata de Registro de
Preços.
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.
033/2021, do Pregão Eletrônico – SRP nº. 008/2021 promovido pela Prefeitura de
Salinas/MG, a empresa ........................................................, inscrita no CNPJ/MF 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 supra identificado, 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

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue ao(a) Pregoeiro(a), após a abertura da
sessão, antes e separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de
habilitação) exigidos nesta licitação.
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ANEXO IV
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. ___ /2021
O Município de Salinas, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede à Praça Moisés
Ladeia, n°. 64, bairro 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 Sr. Joaquim
Neres Xavier Dias, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF n°. 579.132.346-87 e
Identidade nº. M-2.558.981 SSP/MG, residente e domiciliado à Rua Padre Salustiano, n°.
226, 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, tendo
como fundamento a Ata de julgamento e classificação das propostas de preços dos
vencedores, RESOLVE registrar os preços para fornecimento dos materiais constantes no
referido Edital, que passam a fazer parte desta Ata de Registro de Preços, tendo sido a
empresa ______________, CNPJ/MF ____________, sediada na Rua _____________________,
CEP __________, classificada com os respectivos itens e preços, conforme planilha
abaixo. A Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, a partir de sua
assinatura. Esta 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. 008/2021 e seus Anexos, Processo nº. 033/2021, 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 o REGISTRO DE PREÇOS para
fornecimento parcelado de combustíveis à frota de veículos oficiais da Prefeitura
Municipal de Salinas, constantes da proposta comercial referente ao Edital de PREGÃO
ELETRÔNICO n°. 008/2021 e dos anexos.
1.2. Itens registrados:
ITEM QUANT. UNID

DESCRIÇÃO

MARCA

V. UNIT.

V. TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE FORNECIMENTO
2.1. O fornecimento dos produtos deverá ocorrer imediatamente após a apresentação
da requisição de combustível devidamente assinada, da seguinte forma:
2.1.1 No município de Salinas/MG (sede), no endereço indicado na proposta, com
estrutura e recipientes próprios, dentro dos padrões de segurança da ANP e órgãos
ambientais, onde a CONTRATADA ficará responsável pelo abastecimento diário (24
horas por dia, em dias úteis, finais de semana e feriados) da frota.
2.1.2 Em parcelas, demandadas por cada veículo, conforme requisição de
fornecimento datada e assinada pelo responsável do controle de combustível,
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constando a quantidade a ser fornecida e as especificações do veículo, tendo o prazo
de até 03 (três dias), a contar da data mencionada na referida requisição, para
apresentação da mesma e abastecimento do veículo.
2.1.3. Imediatamente após o pedido expedido pela Secretaria solicitante, devendo este
prazo ser cumprido pela contratada, sob pena de rescisão e demais sanções previstas
no Edital, nesta ata e na Lei nº. 8.666/93 e alterações.
2.2. A CONTRATADA fica obrigada a emitir, logo após cada abastecimento, Cupons
Fiscais com as informações quanto aos números da placa e do hodômetro e/ou
horímetro do veículo e identificação do motorista (letra legível) (art. 12, § 3º, do Anexo V
do RICMS – Decreto 43.080/02), informações estas constantes na requisição de
combustível.
2.3. Local de Entrega:
2.3.1 A CONTRATADA deverá efetuar o fornecimento do produto “na bomba”, nas
imediações da mesma, conforme as solicitações do CONTRATANTE, mediante
apresentação de requisições devidamente preenchidas e autorizadas pelo setor
responsável.
2.3.2 A CONTRATANTE não se responsabilizará por fornecimento feito sem a
apresentação de requisição devidamente preenchida.
2.4 A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais, devendo a
Contratada prestar os esclarecimentos solicitados, atender às reclamações formuladas,
entregar a Nota Fiscal, sendo que a execução do contrato deverá ser acompanhada
por um encarregado da Pasta.
2.5 Correrão por conta da vencedora as despesas de acondicionamento, seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda todas as despesas
que diretamente ou indiretamente incidirem no fornecimento do objeto;
2.6 O(s) combustível(is) deverá(ão) estar de acordo com as diretrizes e normas previstas
pela Agência Nacional de Petróleo – ANP e deverão ser fornecidos de forma a permitir
sua imediata utilização, correndo por conta da Contratada os custos correspondentes;
2.7 Os produtos fornecidos deverão estar em perfeito estado, conforme descrito no
Anexo I – Termo de Referência e indicado na proposta, conforme normas da AGÊNCIA
NACIONAL DE PETRÓLEO – ANP.
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE ENTREGA
3.1 O prazo de entrega deverá ser Imediatamente após a apresentação da requisição
de combustível, devidamente datada e assinada por funcionário autorizado da
Secretaria Municipal de Transportes.
CLÁUSULA QUARTA - RECEBIMENTO
4.1 Em conformidade com o artigo 73, II, da Lei nº 8.666/93, mediante recibo, o objeto
desta Ata de Registro de Preços será recebido:
I - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de conformidade com as
especificações;
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação.
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4.2 No que se refere ao item de fornecimento do combustível, se constatar, após
o recebimento provisório que os produtos foram entregues em desacordo com a
proposta (gasolina comum com percentual de álcool superior ao previsto na lei) em
quantitativo menor que o especificado na nota de entrega ou apresentarem qualquer
outra irregularidade, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o
pagamento, após a notificação por escrito à Contratada, até que seja sanada a
situação;
4.3 O recebimento provisório ou definitivo não exime a responsabilidade da
CONTRATADA à posteriori. Deverão ser substituídos os produtos que, eventualmente,
não atenderem as especificações do edital.
4.4 O combustível será recusado pela Prefeitura Municipal de Salinas, nos seguintes
casos:
4.5 Se entregues em desacordo com as especificações indicadas no Anexo I – Termo de
Referência;
4.6 Se apresentarem composição diversa da prevista em Lei ou outras irregularidades
observadas no ato da recepção;
4.7 Em qualquer caso de recusa, a empresa vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias
úteis para providenciar a substituição correspondente, sob pena de incidir nas sanções
administrativas previstas neste edital e de ressarcir à Prefeitura Municipal de Salinas os
custos decorrentes do atraso, na forma do disposto neste instrumento convocatório;
4.8 No caso previsto no item anterior, em sendo recusados os produtos pela segunda
vez, a contratante poderá cancelar a Nota de Empenho e/ou outro documento
equivalente referente aos produtos recusados, sendo facultado ao mesmo a
convocação da empresa classificada na ordem subsequente para efetuar o
fornecimento do material não aprovado e não recebido definitivamente;
4.9 A contratada garantirá a qualidade de cada litro do material fornecido (de acordo
ao proposto pelas normas da ANP), obrigando-se a responder legalmente por produto
de má qualidade ou fora das especificações solicitas.
4.10 Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, o material poderá
ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado o
recebimento, e fazendo-se disso imediata comunicação escrita ao fornecedor.
4.11 Se a contratada não substituir ou complementar o material entregue em
desconformidade com as condições editalícias, 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.
4.12 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.
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CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO
6.1 Pelos serviços executados 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.
6.3 Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos
trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pela
Administração.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
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, inclusive comprovantes da regularidade social, 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 7.1.2.
7.3 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.
7.4 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e
das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
7.5 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.
7.6 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência.
7.7 O pagamento só será efetuado após a comprovação de que se encontra em dia
com suas obrigações para com o Sistema de Seguridade Social, mediante
apresentação das Certidões Negativas de Débito com INSS e com o FGTS.
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.
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CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR REGISTRADO
9.1 Fornecer os produtos objetos desta licitação de acordo com os prazos e
especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do referido Edital.
9.2 Substituir os produtos, no total ou em parte, objeto da presente ata em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de materiais ou técnicas
empregadas.
9.3 Reconhecer todos os direitos da PREFEITURA, em caso de rescisão administrativa do
compromisso assumido, com a finalidade de que a Administração não sofra solução de
continuidade nas suas atividades.
9.4 Manter, durante o período de execução até o pagamento dos produtos, todas as
condições de habilitação e qualificação previamente exigidas, quando da fase de
habilitação da licitação que lhe deu origem, sujeitando-se às penalidades decorrentes
do desatendimento a tal obrigação.
9.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução da Ata, na forma do que
dispõe o art. 70 da Lei nº. 8.666/1993.
9.6 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução da Ata, na forma do que dispõe o art. 71 da Lei nº. 8.666/1993.
A inadimplência do FORNECEDOR REGISTRADO, referente a esses encargos, não
transfere ao ÓRGÃO GERENCIADOR a responsabilidade por seu pagamento.
9.7 E outras obrigações constantes no Termo de Referência – Anexo I do referido Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
10.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços, na forma do que estabelece Decreto nº.
6840/2015.
10.2 Exercer a fiscalização, examinando quanto ao cumprimento da Ata de Registro de
Preços, por meio de servidor especialmente designado, na forma prevista no art. 67 da
Lei nº. 8.666/1993.
10.3 Efetuar o pagamento referente ao fornecimento dos produtos objeto deste Pregão
Presencial, deduzindo-se das faturas as eventuais glosas determinadas pelo Fiscal do
Contrato, sendo assegurado ao FORNECEDOR REGISTRADO o direito à ampla defesa.
10.4 Não obstante o FORNECEDOR REGISTRADO seja o único responsável pelo
fornecimento de todos os materiais, a Prefeitura reserva-se o direito de, sem que de
qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a fiscalização mais
ampla e completa sobre os produtos entregues e aceitos pela Administração.
10.5 Prestar as informações e esclarecimentos que venham ser solicitados.
10.6 E outras obrigações constantes no Termo de Referência – Anexo I do referido Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1 Com fundamento no artigo 7º, da Lei nº. 10.520/2002, ficará impedida de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no
cadastro de fornecedores da Prefeitura, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a
ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa ao FORNECEDOR
REGISTRADO que:
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a) Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo
de validade de sua proposta;
b) Deixar de entregar documentação exigida nesta Ata;
c) Apresentar documentação falsa;
d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
e) Não mantiver a proposta;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
h) Fizer declaração falsa;
i) Cometer fraude fiscal.
11.2 Com fundamento nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/93, o Fornecedor Registrado
ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração,
inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes
penalidades:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Prefeitura de Salinas, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar.
11.3 As sanções de multa poderão ser aplicadas ao FORNECEDOR REGISTRADO
juntamente com a de advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a
Administração da Prefeitura, e impedimento de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios.
11.4 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada do
pagamento eventualmente devido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou, ainda, quando for
o caso, cobrada judicialmente.
11.5 As penalidades previstas poderão ser suspensas, no todo ou em parte, quando o
atraso no cumprimento das obrigações for devidamente justificado pela empresa
contratada, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
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, a Lei nº. 10.520,
de 17 de julho de 2002, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 e o Decreto 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
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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, independentemente 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 amigável,
serão dirimidas perante o Fórum da Comarca de Salinas Estado de Minas Gerais.
15.2. 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. Joaquim Neres Xavier Dias, 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 2021.
________________________________
Joaquim Neres Xavier Dias
Prefeito Municipal
______________________________
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:
Inscrição Estadual:
Dados bancários:
E-mail:
Representante:
Identidade:
CPF:
Endereço:
Telefone:
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