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Processo Licitatório 

 

 

PRC.   00079/2017 

EDITAL DE 

LICITAÇÃO 

 

Modalidade - Pregão Presencial 

 

 

PREG 00024/2017 

REGISTRO DE PREÇOS 

Lei Federal n° 8.666/93 

 

"Art.15 inciso V parágrafo 4º - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 

legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 

condições." 

 

 

 

- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, ARMAZENAGEM E CONSUMO DE GÁS LP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), 

PARA O BALNEÁRIO REYNALDO DE OLIVEIRA PIMENTA, DO MUNICÍPIO DE CALDAS, com 

cessão em regime de comodato, em conformidade com as especificações e quantitativos constantes neste Termo 

de Referência.  

 

- REALIZAÇÃO DO CERTAME:   

 

  O encaminhamento dos envelopes de proposta e de documentação deverá ser efetuado até a data e horário fixado 

neste edital.   

 

Dia: 07/07/2017 

 

  CREDENCIAMENTO: a partir das09h00min. 

 

  ABERTURA DAS PROPOSTAS: ato contínuo ao credenciamento, às 09h00min 

. 

 - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E AQUISIÇÃO DO EDITAL: 

 

Na internet, pelo e-mail licitacaldas@gmail.com na sala do setor de Licitação desta Prefeitura ou pelo telefone 

(035) 3735-1578, no horário das 12h00min às 17h00min. 

 

O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o processo          licitatório deverá se 

cadastrar para retirar o edital informando sua razão social e seu e-mail. 

 

 As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar deste certame obrigam-se a acompanhar as 

publicações referentes ao processo, com vistas a possíveis alterações e avisos. 
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PREÂMBULO 

 

 

A Prefeitura do Município de Caldas, com sede na Praça Paulino Figueiredo, n° 55 - Centro, Cidade 

de Caldas - MG, inscrita no CNPJ sob o no 18.625.129/001-50, torna público que, na data, horário e 

local abaixo indicados, fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, conforme descrito 

neste Edital e seus Anexos, tornando público a abertura do Processo nº 00079/2017, na modalidade 

Pregão Presencial nº 00024/2017, tipo menor preço unitário sob sistema de registro de preços, 

regido pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 

8.666/93, suas alterações, Decreto Municipal nº 1.326 de 02/06/2015, dentre outras normas legais 

pertinentes ao assunto, bem como as condições estabelecidas neste Edital, sendo parte integrante os 

anexos deste, como se transcritos estivessem. 

Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo local e hora, a menos que haja publicação oficial em outro sentido. 

 

CREDENCIAMENTO: 07 de julho de 2017, às 09h00min 

 

O recebimento e abertura dos envelopes dar-se-ão em ato contínuo ao encerramento do 

credenciamento dos licitantes. 

 

A Licitação é do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO e será processada em conformidade ao disposto 

na Lei nº. 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações, a Lei 

Complementar nº. 123/2006 e das condições estabelecidas neste edital e seus anexos integrantes: 

 

2 - DO OBJETO 

2.1 - O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ARMAZENAGEM E CONSUMO DE GÁS LP (GÁS 

LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), PARA O BALNEÁRIO REYNALDO DE OLIVEIRA 

PIMENTA, DO MUNICÍPIO DE CALDAS, com cessão em regime de comodato, em conformidade 

com as especificações e quantitativos constantes neste Termo de Referência.  

 

3 – PRAZOS E CONDIÇÕES DE ASSINATURA DE CONTRATO 

3.1 – O Município poderá, na forma do artigo 62 da Lei 8.666/93, substituir o contrato por outros 

instrumentos hábeis (carta-contrato, nota de empenho, nota de autorização de fornecimento). 

3.2 – O prazo para assinatura do contrato ou outro instrumento que o substitua é de cinco dias, contados 

da data da intimação específica, sob pena de o adjudicatário decair do direito de fazê-lo e incorrer em 

multa de até 5% do preço total do contrato. 

3.3 – Decorrido o prazo de assinatura do contrato sem manifestação do adjudicatário, é facultado ao 

Município convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo 

e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, devidamente 

atualizados, se for o caso, ou revogar a licitação. 

 

4 – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
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4.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 

adjudicatária. Não sendo aceitas as justificativas pelo Município de Caldas, resguardados os 

procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções: 

a. Advertência. 

b. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado do 

contrato, pela recusa em assiná-lo no prazo máximo de 02 (dois) dias após regularmente convocada, sem 

prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93; 

c. Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total 

estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total do 

objeto deste, caracterizando a inexecução parcial; 

d. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado do 

contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando a sua inexecução 

parcial. 

e. Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com a Administração Municipal de 

Caldas – MG pelo período de até 05 (cinco) anos. 

4.2 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, 

previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 8.666/93, inclusive a responsabilização da 

licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração. 

4.3 – A multa deverá ser recolhida à Administração da Prefeitura Municipal de Caldas no prazo máximo 

de 10 (dez) dias corridos contados da data de recebimento da notificação.                                        

 

4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO 

4.4 – O valor da multa poderá ser compensado nos créditos porventura havidos junto a Administração 

Municipal. 

4.5 – À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o 

retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de 

licitar e contratar com o Município de Caldas pelo período de até (05) cinco anos, sem prejuízo das 

multas previstas neste edital, no contrato e nas normas legais pertinentes. 

4.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

4.7 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório 

e a ampla defesa. 

 

5 – LOCAL ONDE PODERÁ SER EXAMIDO O EDITAL E SER ADQUIRIDO 

5.1 - O edital está disponível com a Pregoeira, na Prefeitura Municipal de Caldas, horário de 8h às 11h 

e 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. O fornecimento do edital, preferencialmente através do endereço 

eletrônico licitacaldas@gmail.com. NÃO SERÁ ENCAMINHADO EDITAL VIA POSTAL E/OU 

ATRAVÉS DE FAC-SÍMILE. 

 

6 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

6.1 - Poderão participar deste pregão empresas cujo objeto social seja compatível com o objeto licitado 

através deste edital e, também, estabelecidas no país, que satisfaçam as condições e disposições contidas 

neste edital e respectivo Anexos; 

mailto:licitacaldas@gmail.com
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6.2 – As licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste edital, 02 (dois) 

envelopes devidamente fechados, contendo no envelope n.º 1, sua proposta comercial, e no envelope nº 

2, a documentação comprobatória da habilitação conforme solicitado neste Edital, sendo que, ambos 

deverão conter na parte externa, além da razão social, CNPJ e endereço, os seguintes dizeres: 

 

 

6.3 – A DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO de acordo 

com modelo estabelecido no Anexo III do Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº 1 e 2. 

 

6.4 – A PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO, no caso de procurador da empresa, conforme 

modelo estabelecido no AnexoII do Edital ou o CONTRATO SOCIAL, no caso de representante legal 

da empresa, em ambos os casos deverá ser apresentado fora dos Envelopes nº 1 e 2. 

6.5 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas nas seguintes condições: 

6.5.1 – Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação; 

6.5.2 – Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa ou por 

esta tenha sido declarada inidônea; 

6.5.3 – Que estejam reunidas em consórcio ou cooperativas; controladas, coligadas ou subsidiárias entre 

si; estrangeiras que não funcionam neste País. 

 

6.6 -  DA VISTORIA  

6.6.1 -  As empresas interessadas em participar do certame PODERÃO efetuar a visita técnica ao local 

da realização dos serviços, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus 

trabalhos, de modo a não incorrerem em omissões que não poderão ser alegados em favor de eventuais 

pretensões de acréscimo de preços.    

6.6.2 -  Deverá realizar a vistoria: o representante legal da Empresa ou Responsável Técnico.  

6.6.3 -  A vistoria poderá ser realizada em qualquer dia útil, no horário de 08:00h às 10:00h e 14:00h às 

17:00h, devendo, ser agendada junto à Prefeitura Municipal de Caldas, até o último dia útil que 

anteceder ao dia marcado para o certame. O agendamento deverá ser feito através do (35) 3735-1415 e 

1578.  

6.6.4 - O representante legal da Empresa deverá comparecer para a vistoria na Prefeitura Municipal de 

Caldas munido da Declaração de Vistoria, conforme modelo no Anexo III do edital.  

6.6.5 - A Vistoria Técnica de que trata o item acima, visa possibilitar às empresas concorrentes a tomar 

total ciência das condições das instalações físicas a serem disponibilizadas pela Instituição.  

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00079/2017 

PREGÃO Nº. 00024/2017 

ENVELOPE Nº. 02 - HABILITAÇÃO; 

PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL); 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00079/2017 

PREGÃO Nº. 00024/2017 

ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL; 

PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL); 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 
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6.6.6 - A licitante que optar pela não realização da vistoria, vindo a ser vencedora, não poderá 

alegar em nenhuma hipótese o desconhecimento dos locais da realização dos serviços e suas 

peculiaridades 

 

7 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

7.1 - Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO o 

representante da proponente entregará a PREGOEIRA documento que o credencie para participar do 

aludido processo, respondendo por sua representada e representando-a, devendo, ainda, identificar-se e 

exibir a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia. 

7.2 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular, sempre acompanhado do contrato social ou outro instrumento constitutivo da eventual 

proponente, diretamente vinculado à correspondente natureza jurídica, com poderes específicos para, 

além de representar a proponente em todas as etapas / fases do PREGÃO, apresentar DECLARAÇÃO 

DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes 

PROPOSTA DE PREÇOS (1) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2), formular verbalmente lances 

ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de 

lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso 

administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor 

recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos 

solicitados pela PREGOEIRA, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, ficando 

facultada a adoção do modelo contido no ANEXO V. 

 

7.2.1 - Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, impõe-se a 

comprovação da capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário através da 

apresentação do contrato / estatuto social da empresa. 

7.3 - Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto / contrato social ou documento equivalente, no 

qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura. 

7.4 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um 

deles poderá representar apenas uma credenciada. 

7.5 - A ausência do representante devidamente credenciado importará a imediata exclusão da licitante 

na etapa de lances verbais. 

7.6 - As pessoas interessadas, não credenciadas, poderão acompanhar as sessões de abertura dos 

envelopes, desde que não interfiram de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

7.7 - Será indeferido o credenciamento sempre que não forem apresentados os documentos necessários 

à identificação do interessado ou demonstrada sua condição de representante do licitante. 

7.8 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios da LC 123, de 14 de dezembro de 2006, de 

acordo com o disposto na IN DNRC nº 103 de 30 de abril de 2007, deverá apresentar, fora dos envelopes, 

no momento do credenciamento, declaração de que se enquadra como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, juntamente com um documento que prove a condição (certidão simplificada da Junta 

Comercial do Domicílio). 

 

7.9 - O DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO E 

ENTREGUE EM SEPARADO. 
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8 – PROPOSTA COMERCIAL 

8.1 – A proposta deverá ser preenchida conforme anexo I e deverá conter a especificação clara e 

detalhada do objeto a ser fornecido, rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste edital 

e anexos, não se admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos: 

a. datilografada ou impressa por processo eletrônico, em 1 (uma) via em papel timbrado da licitante, 

redigida em língua portuguesa, em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente 

datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador;  

b. número do Edital do Pregão e do Processo Licitatório; 

c. razão social do licitante, endereço completo, número de inscrição no CNPJ, o número do telefone, fac-

símile e e-mail, quando houver. 

d. planilha de preço ofertado. 

e. prazo de validade que deverá ser de no mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua 

apresentação; 

f. descrição do material objeto ofertado com indicação das CARACTERÍSTICAS e MARCAS, 

indicando o item, a quantidade tipo (tn/sc/un), preço unitário e total do produto cotado; 

g. O material objeto deste Pregão deverá ser cotado para ser entregue no local que determina na AF 

(Autorização de Fornecimento). 

h. Todos os valores monetários que porventura vierem a ser apresentados em proposta, deverão ser em 

moeda corrente nacional; contendo até 02 (duas) casas decimais; sendo que nos preços apresentados, 

deverão estar incluídas todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas; despesas com impostos, seguros, 

mão-de-obra, encargos e tributos sociais, fiscais e comerciais, custos diretos e indiretos, não sendo 

admitidas quaisquer outras despesas inerentes à prestação de serviços. 

i.  Será(ão) desclassificada(s) a(s) proposta(s) manifestamente inexequível(eis) ou superior(es) aos 

praticados no mercado, nos termos do art. 48, inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

8.2 – A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito a pregoeira, antes da 

abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente 

e aceito pela pregoeira. 

8.3 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 

de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

8.4 – Nos preços cotados deverão estar incluídos todas as despesas necessárias à execução do objeto 

desta licitação sem qualquer ônus para a Prefeitura, tais como: fretes, tributos, encargos sociais e 

previdenciários. 

8.5 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será interpretada 

como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura 

das propostas. 

8.6 - Registro na Agência Nacional do Petróleo – ANP, que autorize o exercício da atividade de 

distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, em atendimento a Resolução nº 15, de 18/05/2005, da 

ANP (art. 1°, Parágrafo Único);  

8.7 – O referidos laudos deverão estar dentro do prazo de validade. Aqueles laudos que não possuírem 

prazos de vigência estabelecidos pelo órgão expedidor deverão estar datados dos últimos 180 (cento e 

oitenta) dias até a data da abertura do presente pregão. 

8.8 - Solicita-se que seja anexada a proposta de preços a planilha de dados na forma do anexo VI, 

devidamente preenchida, com os dados gerais para efeito de emissão de Nota de Empenho, posterior 
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pagamento, e demais atos necessários, sendo a não apresentação da referida planilha não 

desclassificará a licitante.  

 

 

9 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E LANCES 

9.1 – A sessão pública terá início às 09h00min. do dia 07/07/2017 na sala de licitação da prefeitura 

municipal, com sede na Praça Dr. Paiva de Oliveira, nº 55 - Centro, na cidade de Caldas/MG. 

9.1.1 – Os envelopes com a DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA somente serão recebidos até às 

09h00min, horário a partir do qual não serão aceitos novos participantes. 

9.1.2 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 

consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

9.2 – Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o critério menor preço por Item. 

9.3 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 

penalidades constantes deste edital.  

9.4 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes 

critérios: 

a. seleção da proposta de menor preço; 

b. a pregoeira procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e classificará o autor 

da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 

superiores em até dez por cento, relativamente à de menor preço; 

c. a pregoeira poderá determinar a participação de todos os proponentes, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos nas propostas escritas, objetivando ampliar a concorrência; 

d. na hipótese de apresentação de propostas escritas com preço unitário igual ao mínimo exequível, 

conforme determinado no item 9.5 deste edital, será utilizado como critério de desempate o sorteio. 

e. A classificação das propostas poderá ser acompanhado por representante da secretaria solicitante e, na 

hipótese de haver dúvidas quanto às especificações do objeto, a classificação poderá ser suspenso até 

análise do mesmo. A pregoeira poderá solicitar esclarecimentos ou outros documentos que entender 

necessários ao bom julgamento do certame quanto à descrição do item. 

A empresa licitante que não apresentar os documentos solicitados terá sua proposta desclassificada. 

9.5 - A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 

forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de 

valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

9.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em 

relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 

9.6 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 

menor preço. 

9.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem 

da formulação de lances. 

9.8 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 

9.9 - Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço decidindo 

motivadamente a respeito. 

9.9.1 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços constantes do termo de referência constantes 

destes autos. 

9.10 - Considerada aceitável a oferta de menor preço o(s) licitante(s) de menor preço será declarado 

classificado em Primeiro Lugar. 



 

 

8 

9.11 – A comprovação para admissão do primeiro colocado será avaliado referente à exigência elencada 

no Capítulo 10 do edital. 

9.11.1 – A comprovação de qualidade deverá ser apresentada somente pelo(s) primeiro (s) 

classificado(s). 

9.11.2 - A comprovação da qualidade dos produtos é condição essencial para contratação, o licitante que 

não fizer prova da qualidade, nos termos deste edital perderá o direito a adjudicação. 

9.13 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos 

de habilitação de seu autor. 

9.14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame. 

9.15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a 

Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a 

sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até 

a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será 

declarado vencedor. 

9.16 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço e o valor estimado para a contratação. 

9.17 – Caso a proposta apresente erros de soma e/ou multiplicação, a pregoeira fará a correção dos 

cálculos e a proposta será aceita mediante expresso consentimento do proponente. Caso contrário, a 

proposta será desclassificada. 

9.18 – A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira 

classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito. Verificando-se, no 

curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital, a proposta será 

desclassificada. 

9.19 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital. 

9.20 – Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 

que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela pregoeira e licitantes presentes, ressaltando-se 

que poderão constar ainda as assinaturas da equipe de apoio, sendo-lhe facultado este direito. 

9.21 – Será garantido os benefícios da ME/EPP, conforme determinado pela Lei Completar 123/2006. 

 

10 – DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 

10.1 – As exigências descritas no termo de referência deverão ser apresentadas no processo licitatório 

juntamente com a documentação de habilitação, sob pena de desclassificação. 

11 – DOCUMENTAÇÃO 

O envelope nº 02 HABILITAÇÃO, deverá conter em seu interior os documentos relacionados abaixo 

em uma via, com cópias autenticadas: 

11.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

Deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

11.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual; 

11.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores; 

11.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 
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11.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

 

11.2 - HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

11.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

11.2.2 – Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), 

expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br) ou do documento denominado "Situação 

de Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor na data marcada para abertura dos 

envelopes e processamento do Pregão; 

11.2.3 – Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), através de Certidão Negativa de 

Débito (CND) expedida pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social (www.mpas.gov.br); 

11.2.4 – Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Negativa de Débito 

da Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

(www.pgfn.fazenda.gov.br) e Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedidas pela Receita 

Federal www.receita.fazenda.gov.br; ou Certidão Conjunta Negativa de Débitos, Relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União; 

11.2.5– Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débito 

em relação a tributos estaduais, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da 

licitante; 

11.2.6 – Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de Débito 

em relação a tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do domicílio ou sede da licitante; 

11.2.7 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho 

(www.tst.jus.br/certidão), conforme Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 

OBS: As certidões exigidas nos itens 11.2.3 (Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social – INSS) 

e 11.2.4 – (Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Negativa de Débito 

da Dívida Ativa da União e Quitação de Tributos e Contribuições Federais), poderá ser apresentada 

certidão que unifica em um único documento regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive 

contribuições previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da 

Fazenda Nacional, conforme Portaria MF 358 de 05 de setembro de 2014, alterada pela portaria MF nº 

443, 17 de outubro de 2014. 

11.3.1- Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial e Concordata, 

expedida pelo distribuidor da sede da licitante dentro dos últimos 60 (sessenta) dias antecedentes à data 

de abertura desta licitação ou segundo as disposições contidas no documento acerca do prazo de validade 

dele. 

11.4 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES 

11.4.1 - Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal: o modelo contido 

no ANEXO IV; 

11.4.2 – Comprovação da inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a administração 

e aceitação das normas do edital: fica facultada a utilização do modelo constante do ANEXO III. 

11.5 - Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO poderão ser apresentados por cópias autenticadas por 

cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa 

oficial, e, inclusive, expedidos via Internet. 

11.5.1 - Os documentos expedidos via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão, sempre 

que necessário, suas autenticidades / validades comprovadas por parte da PREGOEIRA. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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11.5.2 - Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições / emissões 

não ultrapassem a 60 (sessenta) dias da data final para a entrega dos envelopes. 

11.5.3 - Atestado de Capacidade Técnica, que comprove já ter fornecido os produtos da natureza do 

objeto da presente licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando 

sempre que possível, quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do 

responsável pela informação, bem como se foram cumpridos os prazos de entrega e a qualidade dos 

materiais;  

12 – ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 

12.1 - É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato 

convocatório do pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da 

legislação disciplinadora do processo, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observado, para 

tanto, o prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas. 

12.1.1 – Os esclarecimentos pretendidos serão dirigidos a Pregoeira, com encaminhamento através de e-

mail licitacaldas@gmail.com ou através de protocolo no setor respectivo da Prefeitura Municipal de 

Caldas. 

12.1.2 – Não serão respondidos questionamentos orais (através de telefone) 

12.1.3. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 24 (vinte quatro) horas, a contar do 

recebimento da impugnação. 

13. PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

13.1 - É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de impugnação 

ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 2 (dois) dias úteis 

anteriores à data fixada para recebimento das propostas. 

13.1.1 – A impugnação ou pedido de providências deverá ser protocolado na secretaria geral da 

prefeitura. 

13.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade 

subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 24 (vinte quatro) horas, a contar do 

recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de comportar divulgação, 

deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO. 

11.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA: 

13.1.3. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em 

modificação (ões) do ato convocatório do PREGÃO, além da(s) alteração (ões) decorrente(s), 

divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do 

certame. 

14 – RECURSO ADMINISTRATIVO 

14.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 

de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para 

apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 

contra - razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

14.2 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 

reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde de logo intimados para 

apresentar contra - razões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

14.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso. 
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14.4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

14.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

14.6 - O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no quadro de avisos no hall da 

prefeitura municipal de Caldas. 

 

15 – ADJUDICAÇÃO 

15.1 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da(s) 

proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo a PREGOEIRA adjudicar 

o objeto do certame à proponente vencedora. 

15.2 - Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do(s) 

mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do certame à 

proponente vencedora. 

 

16 - HOMOLOGAÇÃO 

16.1 - Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO. 

16.2. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da proponente 

adjudicatária para assinar o contrato, respeitada a validade de sua proposta. 

 

17 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO 

17.1. O resultado final do PREGÃO será publicado no quadro de aviso do hall da prefeitura municipal 

de Caldas e pela internet no site www.caldas.mg.gov.br. 

 

18 – DA ENTREGA 

18.1 – O item licitado deverá ter entrega a medida da necessidade, mediante recebimento da AF 

(Autorização de Fornecimento) emitida pelo Serviço Municipal de Compras e Licitações, deverá ser 

entregue no Almoxarifado da Prefeitura Municipal, nos horários de 07h00min às 11h00 e das 12h00min 

às 16h00. 

18.2 – Os produtos ofertados deverão ser entregues nas quantidades determinadas pela Administração, 

devidamente especificadas na ordem de fornecimento emitida pelo departamento de compras do 

Município de Caldas. 

18.3 -  Pode a municipalidade buscar o produto no domicílio da fornecedora. Nesse caso, o preço do 

frete deverá ser descontado do valor mencionado na proposta de preços do presente pregão.  

18.4 – O item deverá ser acompanhado da nota fiscal para conferência, que ocorrerá no ato da entrega 

no local de recebimento por funcionário designados, sendo que a responsabilidade da entrega será por 

conta e risco do licitante adjudicado. 

18.5 - O fornecimento do material licitado deverá acontecer durante 12 (doze) meses após a homologação 

da Ata de Registro de Preços e assinatura do contrato de fornecimento, conforme solicitação do 

departamento de compras do Município de Caldas, por profissionais e por meios habilitados, mediante 

requisição que será entregue à contratada, contendo a quantidade e os locais de entrega. Todos os 

produtos devem ser de primeira qualidade possuindo laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo 

INMETRO. 

18.6 -  Além da entrega nos locais indicados pelo MUNICÍPIO deverá a licitante vencedora também 

descarregar e armazenar os produtos nos locais indicados por servidor, comprometendo-se ainda, 

integralmente com eventuais danos causados aos mesmos; bem como fazer a substituição do produto 

que estiver fora da especificação. 
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18.7 - Todo e qualquer fornecimento dos materiais fora do estabelecido neste edital, em desacordo com 

as especificações contidas no termo de referência, será imediatamente notificado à(s) licitante(s) 

vendedora(s), que ficará(ão) obrigada(s) a substituir prontamente os produtos, correndo por sua conta e 

risco tais substituições, sendo-lhes aplicadas, também, as sanções previstas no item “04” deste edital. 

18.8 – O Prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias, contados a partir da emissão da AF – 

Autorização de Fornecimento; 

18.3 – A Prefeitura Municipal de Caldas se reserva o direito de não receber o item licitado em desacordo 

com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato em decorrência da sua 

inexecução parcial ou total, sem prejuízo das demais cominações legais aplicáveis. 

18.4 – A contratada é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas, o item licitado em que se 

verifiquem irregularidades. 

18.5 – O Fornecedor sujeitar-se-á fiscalização da qualidade do item licitado no ato da entrega, reservados 

e a Prefeitura Municipal de Caldas o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os 

mesmos em condições satisfatórias. 

18.6 - Correrão por conta da contratada todas as despesas com seguros, transporte, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos objetos licitados. 

18.7 – O VENCEDOR ficará obrigado a aceitar de volta, o bem objeto da licitação, na hipótese de recusa 

pela administração, no prazo de 02 (dois) dias corridos, por não atender as exigências do edital. O ato do 

recebimento não importará a sua aceitação e sem nenhum direito à indenização. 

18.8 – Em conformidade com o Protocolo ICMS, todas as empresas cujo objetivos sociais sejam tributos 

devidos ao estado deverá emitir nota fiscal por meio eletrônico; 

 

19 – PAGAMENTO 

19.1 - O pagamento poderá ser feito: 

a) por crédito em conta corrente em instituição bancária, ou; 

b) pela Tesouraria Municipal, ou; 

Prazo de pagamento: Até 30 (trinta) dia da entrega do objeto licitado devidamente acompanhado da 

nota fiscal de entrega emitida corretamente, sempre de acordo com a ordem cronológica de sua 

exigibilidade, observadas as demais exigências a seguir indicadas. 

19.1.1 - Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal(is) / fatura(s), o prazo de pagamento será 

contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões). 

19.1.2 - Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o 

pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

19.2 – Para receber seus créditos o contratado deverá comprovar a regularidade fiscal, trabalhista e 

tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação. 

19.3 – A Administração da Prefeitura Municipal de Caldas reserva o direito de reter o pagamento de 

faturas para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a 

terceiros. 

20 – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

20.1 – Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis. 

20.2 - Para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e 

a retribuição da Administração para a justa remuneração do objeto licitado, 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 álea 

econômica extraordinária e extracontratual. 
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21 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

21.1 - As despesas decorrentes da presente aquisição onerarão os recursos Orçamentários da conta abaixo 

descrita: 

 

Sec. Turismo Ficha 189 02.09.00.23.695.0014.2.026.3390.30.00 Fonte 100 

 

22 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

22.1 – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá substituir o contrato e terá validade por 12 meses, 

contados da data de sua assinatura. 

22.2 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 

poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 

assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

22.3 - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia 

consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

22.3.1 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso 

da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da 

Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecidos 

a ordem de classificação. 

22.3.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos 

quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 

anteriormente assumidas. 

22.3.3 - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por 

cento dos quantitativos registrados na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

23 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

23.1 – A autoridade competente do Município de Caldas poderá anular e revogar a presente licitação por 

razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, ou anular por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito da pregoeira, devidamente fundamentado. 

23.2 – A nulidade do Processo licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo 

único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93. 

23.3 – As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no momento da 

abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão registradas em ata, sendo vedadas 

observações ou reclamações impertinentes ao certame. 

23.4 – A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos legais e 

regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições 

deste edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

23.5 – Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a Administração 

da Prefeitura Municipal de Caldas, comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para as 

providências cabíveis. 
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23.6 – É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do Processo, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deva constar no ato da sessão pública. 

23.7 - É dispensável o "termo de contrato" e facultada à substituição por outros instrumentos hábeis, tais 

como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de 

serviço, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega 

imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência 

técnica. 

 

 

24 – ANEXOS 

24.1 - Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 

24.1.1 – ANEXO I – Termo de Referência do edital; 

24.1.2 – ANEXO II – Termo de Credenciamento 

24.1.3 – ANEXO III - Modelo de declaração de vistoria 

24.1.4 – ANEXO IV – Modelo de declaração de cumprimento de requisitos de habilitação 

24.1.5 – ANEXO V – Modelo de declaração de Lei Complementar 123; 

24.1.6 – ANEXO VI – Modelo de Proposta; 

24.1.7 – ANEXO VII –Planilha de Dados Cadastrais; 

24.1.8 – ANEXO VIII – Modelo de Declaração de que os produtos ofertados atendem rigorosamente as 

especificações; 

24.1.9 – ANEXO IX – Modelo de Declaração Ministério do Trabalho; 

24.1.10 – ANEXO X – Modelo de Minuta de Ata de Registro de Preços; 

24.1.11 -  ANEXO XI – Modelo de Minuta de Contrato. 

 

 

25 – DO FORO 

25.1 – As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no FORO da Comarca de Caldas - MG, com exclusão 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

25.2 – Os casos omissos serão dirimidos pela pregoeira, com observância da legislação regedora, em 

especial a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e Lei Federal n° 10.520/02. 

 

Caldas/MG, 23 de junho de 2017. 

 

Maria Teodora Tavares 

Presidente da Comissão de Licitação e pregoeira 

 

 

Luiz Cláudio Luquini 

Procurador Municipal 

OAB/MG 119.103  
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ANEXO I – 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00079/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00024/2017 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

I – OBJETO:  

  

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, ARMAZENAGEM E CONSUMO DE GÁS LP (GÁS LIQUEFEITO DE 

PETRÓLEO), PARA O BALNEÁRIO REYNALDO DE OLIVEIRA PIMENTA, DO 

MUNICÍPIO DE CALDAS, com cessão em regime de comodato, em conformidade com as 

especificações e quantitativos constantes neste Termo de Referência.  

  

II – JUSTIFICATIVA  

  

2.1. A presente licitação é motivada pela necessidade de aquisição de Gás GLP a granel pelo período de 

12 meses, objetivando suprir as necessidades do Balneário Reynaldo de Oliveira Pimenta quando da 

desativação das caldeiras térmicas e consequente substituição do óleo diesel por um combustível de 

menor impacto ambiental e custo econômico, uma vez que faz-se necessário o uso de combustível para 

o aquecimento das águas dos banhos oferecidos aos usuários desse serviço público oferecido por essa 

municipalidade. 

  

III – DAS CARACTERTÍSTICAS, QUANTITATIVO E VALOR DE REFERÊNCIA  

ITEM DESCRIÇÃO UN 
QTDE 

ESTIMADA 

VALOR 

UNT 

MÉDIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

MÉDIO 

(R$) 

1  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

ARMAZENAGEM E CONSUMO DE 

GÁS LP (GÁS LIQUEFEITO DE 

PETRÓLEO), COM CESSÃO EM 

REGIME DE COMODATO 

KG  12.000   4,82  57.840,00  

 TOTAL GERAL EM 

R$  

  57.840,00  

Valor total estimado por extenso: R$ 57.840,00 (cinquenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais).  

  

3.1. Os valores acima foram estimados com base em orçamentos enviados por empresas ou 

pesquisados na Internet, os quais encontram-se anexados ao Processo do Edital deste 

Pregão. 
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3.2. As especificações detalhadas do fornecimento de produto objeto deste Termo de 

Referência devem estar em conformidade com as descrições dos itens 3.3. à 3.8. deste 

termo de referência.  

  

3.3. Toda a instalação deverá obedecer as seguintes normas técnicas:  

a) NBR 13523- central de gás liquefeito de petróleo- GLP;  

b) NBR 14024- centrais prediais e industriais de gás liquefeito de petróleo- sistema de 

abastecimento a granel;  

c) NBR 7505- Armazenagem de líquidos inflamáveis e combustíveis;  

d) NBR 6493- Emprego de cores para identificação de tubulações;  

  

3.4.  Além disso deverão ser obedecidas outras normas de segurança do Brasil aplicadas a líquidos e 

gases combustíveis, tais como:  

a) Os tanques que armazenam líquidos inflamáveis e combustíveis devem possuir sistemas de 

contenção de vazamentos ou derramamentos, dimensionados e construídos de acordo com as 

normas técnicas nacionais;  

b) Os tanques devem possuir dispositivo de alivio de emergência para exposição a incêndio;  

c) Os tanques devem possuir dispositivo de alivio de pressão e vácuo;  

  

3.5. Deverá ser observada também a PORTARIA Nº 049/2014-GCG, de 03 de Abril de 2014 

do Corpo de Bombeiros Militar de Estado de Sergipe.  

  

3.6. O tanque deverá suportar quantidade suficiente de gás para que haja abastecimento no 

máximo por (02) duas vezes no mês, visando a melhor operacionalização dos serviços 

como também a logística da instituição.  

  

3.7. A instalação deverá estar conforme as normas vigentes de recebimento e distribuição de 

gás GLP (ABNT/ANP/Petrobrás), sendo que os tanques deverão ser fabricados conforme 

normas vigentes, inclusive com válvula de segurança, medidor de nível, pintura 

anticorrosiva e demais acessórios prescritos pela ABNT.  

  

3.8. A contratada será responsável pelo projeto e execução dos serviços de alvenaria, portões 

e segurança com fornecimento de extintores da central de gás, providenciando a expedição 

de ART pelo responsável da instalação.  

  

IV - DISPOSIÇÕES GERAIS   

  

4.1. Da aceitação: será realizada com base nas especificações contidas no edital de licitação e seus 

anexos.  

  

V – DA ENTREGA E DO PRAZO    
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5.1. Os tanques, equipamentos, tubulações e demais itens necessários deverão ser 

instalados/montados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da assinatura do 

CONTRATO/emissão da nota de empenho no Balneário Reynaldo de Oliveira Pimenta, em 

veículo apropriado quando for o caso, localizado na Avenida Rio Verde, nº 1077, Pocinhos do Rio 

Verde, Caldas/MG.  

   

5.1.1. A CONTRATADA deverá marcar data e horário para entrega, com antecedência mínima de 

24 (vinte quatro) horas, pelo telefone (35) 3735-1415 ou (35) 375-1578.  

  

5.2.  Os materiais adjudicados deverão ser entregues, no local indicado no subitem 17.1.2 deste edital, 

deverão ser fornecidos no prazo de imediato, não podendo exceder 24 (vinte e quatro) horas da 

solicitação, exceto em casos de emergências, quando o suprimento deverá ser realizado em no 

máximo 04 (quatro) horas a partir da sua solicitação.   

  

VI - DO RECEBIMENTO   

  

6.1. Os materiais adjudicados serão recebidos pelo Responsável do Setor de Infraestrutura Física 

do Balneário Reynaldo de Oliveira Pimenta, localizado na Avenida Rio Verde, nº 1077, Pocinhos do 

Rio Verde, Caldas/MG.  

 

VII– DA VALIDADE DA PROPOSTA  

  

7.1. A proposta deverá conter prazo de validade mínimo de 60 (sessenta) dias, contados da 

adjudicação dos objetos licitados.   

  

VII – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL   

  

8.1. A Nota fiscal será atestada pelo servidor designado pela Superintendência do BALNEÁRIO 

REYNALDO DE OLIVEIRA PIMENTA após conferência das especificações contidas na Nota de 

Empenho.  

  

VIII – DOS RECURSOS FINANCEIROS  

  

9.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto desta licitação correrá no exercício de 2017, de 

acordo com a seguinte  

Sec. Turismo Ficha 189 02.09.00.23.695.0014.2.026.3390.30.00 Fonte 100 

  

IX – DO PAGAMENTO  

  

10.1. O pagamento será realizado, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, após a entrega 

definitiva dos materiais, apresentação da Nota Fiscal/Fatura e aceitação.  

  

X - DEVERES DA CONTRATADA  
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11.1. São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 

insertas no Edital e seus Anexos:  

  

a) instalar/montar os tanques, equipamentos, tubulações e demais itens necessários, devendo 

estar em perfeito funcionamento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da 

data da assinatura do CONTRATO/emissão da nota de empenho, conforme as 

especificações e quantidades determinadas no Edital e seus Anexos;  

  

b) iniciar o fornecimento do gás, após a conclusão das instalações, de forma imediata, não 

podendo exceder 24 (vinte e quatro) horas da solicitação;  

c) fornecer o objeto licitado, seguindo rigorosamente os prazos e horários estabelecidos em 

cronograma, salvo nos casos de emergências, quando o suprimento deverá ser realizado em 

no máximo 04 (quatro) horas a partir da sua solicitação;  

  

d) responder pelos vícios e defeitos dos produtos e assumir os gastos e despesas que se fizerem 

necessários para adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição e providenciar a 

imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pelo Balneário 

Reynaldo de Oliveira Pimenta na execução do contrato;  

  

e) manter assistência técnica de instalação, de forma permanente, incluindo equipamentos de 

controle, medição etc.;  

  

f) realizar, de forma gratuita, manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos instalados, 

conforme estabelecido nas normas técnicas vigentes;  

  

g) oferecer garantia integral de todos os equipamentos fornecidos, pelo prazo de vigência do 

Contrato  

  

h) substituir, às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da 

notificação expedida pelo Balneário Reynaldo de Oliveira Pimenta, todos os itens atinentes 

ao objeto licitado, caso se constate defeitos de fabricação, prazo de validade vencido ou 

qualquer anormalidade que esteja em desacordo com as especificações deste Edital, 

dentre outros;  

  

i) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos 

quantitativos dos materiais até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado;  

  

j) responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, 

seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, 

por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham 

a ser exigidas por força de Lei;  

  

k) responsabilizar-se pelo recolhimento dos tributos que venham a incidir sobre o produto 

fornecido, reservando ao BALNEÁRIO REYNALDO DE OLIVEIRA PIMENTA o direito 
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de deduzir dos valores a serem pagos ao fornecedor, as quantias correspondentes aos tributos 

eventualmente não recolhidos;  

  

l) seguir as normas adequadas relativas ao transporte dos produtos. Neste caso, os 

abastecimentos deverão ser efetuados pela CONTRATADA, por meio de veículo 

apropriado para esta finalidade, devidamente certificado para transporte de produtos 

perigosos, cujo motorista deverá possuir certificado de conclusão do curso de movimentação 

de produtos perigosos ou a devida anotação na Carteira Nacional de Habilitação, em estrita 

conformidade com a AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, em especial por sua 

Portaria n.º 47 de 24/03/99 e demais normas e legislação vigentes que regem a matéria 

quanto a embalagens, volumes e outros;  

  

m) fornecer os materiais conforme as especificações constantes no Edital e seus Anexos;  

  

n) Realizar a montagem, ou entrega já montada, de todos os equipamentos, responsabilizando-

se ainda por toda modificação para a devida instalação e funcionamento do tanque 

estacionário de GLP;   

  

o) ceder, gratuitamente, em regime de COMODATO, tanque estacionário e seus acessórios, 

em perfeitas condições de uso, no prazo de montagem, ou seja, em até 30 (trinta) dias 

corridos da assinatura do Contrato;  

  

p) manter tanque estacionário e seus acessórios, gratuitamente, em regime de COMODATO, 

durante o prazo determinado pelo Balneário ou até o término do contrato;   

  

q) comunicar à Coordenação de Recursos Materiais qualquer anormalidade constatada e prestar 

os esclarecimentos solicitados;  

  

r) cumprir com os critérios de sustentabilidade dispostas no Termo de Referência – Anexo I;  

  

s) cumprir com as demais condições constantes na proposta apresentada na licitação.  

  

XI - DEVERES DO CONTRATANTE  

  

12.1.  Incumbe ao CONTRATANTE:  

  

a) acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como atestar na nota 

fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto e o seu aceite;  

  

b) efetuar o pagamento à Adjudicatária nos termos deste Edital;  

  

c) não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a licitante vencedora;  
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d) prestar as informações, esclarecimentos e documentos que venham a ser solicitados pela    

CONTRATADA, visando ao fiel cumprimento execução do Contrato;  

  

e) aplicar à Adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais;  

  

f) proceder a rigoroso controle de qualidade dos produtos recebidos, recusando os que 

estiverem fora das especificações desejadas e apresentadas nas propostas, sob pena de 

responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.  

  

XII - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE ADOTADOS PARA A AQUISIÇÃO  

  

13.1 A licitante que vier a ser contratada será responsabilizada por qualquer prejuízo que venha causar 

à Contratante em virtude de ter suas atividades suspensas, paralisadas ou proibidas por falta de 

cumprimento de normas ambientais ligadas à comercialização do produto, observando o que prescreve 

a IN n°01 de 19 de Janeiro de 2010 do MPOG. 
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ANEXO II 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00079/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00024/2017 

 

 

MODELO INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

À 

Prefeitura do Município de Caldas 

Praça Paulino Figueiredo s/nº Centro  

CEP: 37.780-000 – Caldas/MG 

 

 

Ref.: Credenciamento 

 

 

 

A signatária ................., com inscrição no CNPJ sob o n.º ..................., estabelecida à 

....................., telefone .............., neste ato representada pelo Sr. ......................., nomeia e constitui seu 

bastante procurador o Sr. ................., RG n.º................., CPF n.º ................, com domicílio ............... ..., 

para o fim especial de representa-la junto à Prefeitura do Município de Caldas/MG, no Processo 

Licitatório 00079/2017 – Pregão nº 00024/2017, com poderes para apresentar Envelopes Proposta e 

Documentos de Habilitação, formular ofertas e lances de preços na sessão pública, apresentar 

impugnações, interpor recursos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

 

Local e Data 

 

 

 

........................................................ 

Nome e assinatura da Licitante 
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ANEXO III 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00079/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00024/2017 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 1  

  

 

 

 

 A empresa (razão social da licitante), inscrita no CNPJ n.º xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na 

(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) (nome do representante 

Legal), infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º x.xxx.xxx-x e do CPF n.º 

xxx.xxx.xxx-xx,  para os fins de habilitação no Pregão 00024/2017, DECLARA expressamente que 

visitou o local onde será realizado o serviço, objeto desta licitação, estando ciente de suas reais 

situações e de suas verdadeiras necessidades.  

 Declaramos ainda, que não alegaremos posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época 

da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que viermos a celebrar, caso a nossa 

empresa seja a vencedora.  

  

  

  

  

Caldas/MG, _________ de _______________ de 2017 

  

  

  

_______________________________________________________  

(Assinatura do(a) Responsável pelo Balneário) 

  

  

  

________________________________________________  

(Assinatura do representante legal)  

  

                                                        
1

 A vistoria poderá ser realizada em qualquer dia útil, no horário de 08:00h às 11:00h e 14:00h às 17:00h, devendo ser agendada 

junto à Prefeitura Municipal de Caldas, até o último dia útil que anteceder ao dia marcado para o certame. O agendamento 

deverá ser feito através do (35) 3735-1415 e 1578.  
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ANEXO IV 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00079/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00024/2017 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

À 

Prefeitura do Município de Caldas 

Praça Paulino Figueiredo s/nº Centro  

CEP: 37.780-000 – Caldas/MG 

 

A empresa (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o nº (NÚMERO DO CNPJ), com sede no 

endereço (ENDEREÇO DA EMPRESA), bairro (NOME DO BAIRRO), na cidade de CIDADE SEDE 

DA EMPRESA, neste ato representada por (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA), 

inscrito(a) no CPF do MF sob o nº CPF DO REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA, para fins de 

atendimento do prescrito no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação do edital do Pregão Presencial nº 00023/2017, e que tem 

conhecimento de que fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento do citado Pregão poderão 

implicar na desclassificação da empresa.  

 

Local (Município) e data, ---- de ---- de ------.  

 

Assinatura, qualificação e carimbo (representante legal)  

Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa.  
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ANEXO V 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00079/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00024/2017 

 

 

 

À 

Prefeitura do Município de Caldas 

Praça Paulino Figueiredo s/nº Centro  

CEP: 37.780-000 – Caldas/MG 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº 

_________________, por seu representante legal o Sr. (a) _______________________________, RG 

________________ e CPF _________________, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto 

no Inciso III do Artigo 1º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, que cumpre os 

requisitos estabelecidos em seu Artigo 3º e está apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido no 

Capítulo V – Seção Única daquela Lei Complementar. 

 

Declaro ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos Incisos do §4º 

do Artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006. 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

Local e Data 

 

 

 

.......................................................... 

Nome e assinatura da Licitante 
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ANEXO VI 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00079/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00024/2017 

 

 

ENVELOPE N.º 01 - A empresa licitante deverá apresentar, em impresso próprio, a planilha, de acordo 

com as descrições abaixo, com preenchimento das colunas em branco, como se segue: 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

À 

Prefeitura do Município de Caldas 

Praça Paulino Figueiredo s/nº Centro  

CEP: 37.780-000 – Caldas/MG 

 

Razão social da empresa, endereço, e o n.º do CNPJ/MF;  

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UN 
QTDE 

ESTIMADA 

VALOR 

UNT (R$) 

VALOR 

TOTAL  

(R$) 

1  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, ARMAZENAGEM E 

CONSUMO DE GÁS LP (GÁS LIQUEFEITO 

DE PETRÓLEO), COM CESSÃO EM 

REGIME DE COMODATO 

KG  12.000     

 TOTAL GERAL EM R$     

 

 

 

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00079/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00024/2017 

PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA – Deve vir no Envelope 2 – 

Proposta Comercial) 

Dados da Empresa:  

Razão Social    

CNPJ    

Endereço Completo    

CEP    

Fones / Fax    

E-mail    

Site Internet    

Optante SIMPLES  SIM ( ) NÃO ( )  

 Dados do Representante da Empresa para assinatura do Contrato:  

Nome    

Cargo    

Nacionalidade    

Estado civil    

Profissão    

Endereço Completo    

CEP    

Fone / Fax    

E-mail    

Carteira de Identidade    

Orgão Expedidor    

CPF    

 Dados Bancários da Empresa:  

Banco    

Agência    

Conta    

Dados do Contato com a Empresa:  

Nome    

Cargo    

Endereço Completo    

CEP    

Fone / Fax    

E-mail    

Local e data Assinatura e carimbo da empresa 
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ANEXO VIII 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00079/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00024/2017 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

À 

Prefeitura do Município de Caldas 

Praça Paulino Figueiredo s/nº Centro  

CEP: 37.780-000 – Caldas/MG 

 

 

 

 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº 

_________________, por seu representante legal o Sr. (a) _______________________________, RG 

________________ e CPF _________________, DECLARA, para os devidos fins que os produtos 

ofertados atendem rigorosamente as especificações constantes deste Edital e de seus Anexos, sob pena 

de aplicação das penalidades previstas na legislação vigente. 

 

Local e data. 

 

 

 

 

.......................................................... 

Nome e assinatura da Licitante 
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ANEXO IX 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00079/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00024/2017 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

À 

Prefeitura do Município de Caldas 

Praça Paulino Figueiredo s/nº Centro  

CEP: 37.780-000 – Caldas/MG 

 

 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº _________________, 

por seu representante legal o Sr. (a) _______________________________, CPF ________________ e 

RG _________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, 

acrescido pela Lei 9854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

Local e data 

 

 

.......................................................... 

Nome e assinatura da Licitante 

 

 

 

 

Obs: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO X 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00079/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00024/2017 

 

 

 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº....../2017 

 

 

Aos ___ dias do mês de  _________ de 2017,  O MUNICÍPIO DE CALDAS, através de sua Prefeitura 

Municipal,  Gerenciador de Registro de Preços, situado na Praça Dr. Paulino Figueiredo, S/N, Centro, 

Caldas-MG, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº.18.625.129/0001-50, representado neste ato pelo 

seu Prefeito Municipal, Sr. Ulisses Suaid Porto Guimarães Borges, brasileiro, solteiro, Médico 

Veterinário, portador da carteira de identidade n.º 12.986.695 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o 

n.º 083.633.516-36, residente e domiciliado na Av. Rio Verde, S/N, Pocinhos Rio Verde, nesta cidade 

de Caldas – MG, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, observadas, ainda, as disposições 

do Edital do Processo Licitatório nº 00079/2017, na modalidade Pregão nº 013/2017, do tipo menor 

preço unitário, regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 

123/06, Decreto Municipal nº 874/2008 de 04 de julho de 2008, e demais disposições legais aplicáveis, 

de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no  pregão, resolve registrar os 

preços das empresas abaixo citadas, de acordo com  o item disputado e a classificação por eles 

alcançados,  observadas as condições do Edital que integram este instrumento de registro, mediante as 

condições a seguir pactuadas: 

 

DENTENTORA-FORNECEDORA: empresa: _____________________________, CNPJ________, 

com sede na ________________________ cidade de ________, UF________, neste ato representada 

pelo (a) Sr. (a) __________________________________ , RG_________ CPF _____________, 

residente  na Rua _____________________ 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

ESTA ATA TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ARMAZENAGEM E CONSUMO DE GÁS LP (GÁS 

LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), PARA O BALNEÁRIO REYNALDO DE OLIVEIRA 

PIMENTA, DO MUNICÍPIO DE CALDAS 

 

 

CLAÚSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

 

Esta Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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O gerenciamento desta Ata caberá a cada uma das Secretarias Municipais de Serviços Urbanos, Obras 

e Viação Rural, na fração que tange à sua responsabilidade 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

4.1 - As despesas decorrentes das aquisições correrão por conta das dotações orçamentárias especificas 

constantes no orçamento do exercício de 2017. 

 

Sec. Turismo Ficha 189 02.09.00.23.695.0014.2.026.3390.30.00 Fonte 100 

 

5. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

O(s) preço(s) da(s) empresa(s) classificada(s) e as especificações registradas constam no Mapa de 

Apuração do processo. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

 

6.1. DA HIPÓTESE DE AQUISIÇÃO 

Fazem parte deste Registro de Preços os seguintes itens:  

 

ITEM DESCRIÇÃO UN 
QTDE 

ESTIMADA 

VALOR 

UNT 

MÉDIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

MÉDIO 

(R$) 

1  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

ARMAZENAGEM E CONSUMO DE 

GÁS LP (GÁS LIQUEFEITO DE 

PETRÓLEO), COM CESSÃO EM 

REGIME DE COMODATO 

KG  12.000     

 TOTAL GERAL EM R$     

 

 

6.1.1. A critério da Prefeitura Municipal de Caldas, respeitada a ordem de classificação e o número de 

fornecedores a terem seus preços registrados, a CPL convocará os proponentes classificados para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da data do recebimento da convocação para assinar a Ata de Registro 

de Preços. 

 

6.1.2. A Ata de Registro de Preços não obriga a prefeitura a firmar a contratação, podendo realizar 

licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em 

que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro de preços terá preferência. Em sendo 

necessária a CONTRRATAÇÃO esta será formalizada nos termos desta Ata. 
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6.1.3. A Prefeitura Municipal de Caldas avaliará o mercado constantemente, promovendo as 

negociações necessárias ao ajustamento do preço, publicando trimestralmente os preços registrados. 

 

6.1.4. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a Prefeitura 

Municipal de Caldas negociará com a DETENTORA / FORNECEDORA sua redução, sob pena de 

cancelamento do seu registro. 

 

6.1.5. O fornecedor, antes de ser convocado para a retirada da Nota de Empenho, poderá requerer a 

Prefeitura Municipal de Caldas, por escrito, o cancelamento do registro, se o preço de mercado tornar-

se superior ao registrado ou por outro motivo superveniente, devendo apresentar documentação 

comprobatória do fato alegado, ressalvada a possibilidade de equilíbrio econômico-financeiro, nos 

termos da alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.  

 

6.1.6. Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará exonerado da aplicação de 

penalidade. 

 

6.1.7. Cancelado o registro, o MUNICÍPIO poderá convocar os demais fornecedores, na ordem de 

classificação, possibilitando igual oportunidade de negociação. 

 

6.1.8. Não havendo êxito nas negociações e não existindo mais preços registrados, o MUNICÍPIO 

procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, relativamente ao item frustrado. 

 

6.2. DAS CONDIÇÕES GERAIS  

 

6.2.1. A celebração da Ata de Registro de Preço não estabelece qualquer vínculo de natureza 

empregatícia ou de responsabilidade entre o MUNICÍPIO e os agentes, prepostos, empregados ou 

demais pessoas do FORNECEDOR designadas para a execução do objeto, sendo o FORNECEDOR a 

única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e 

seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, 

social, de caráter securitário ou qualquer outra. 

 

6.2.2. O MUNICÍPIO reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isso implique alteração 

dos preços ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

6.2.3. O MUNICÍPIO reserva para si também o direito de não aceitar ou receber qualquer produto em 

desacordo com o previsto no Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou 

técnicas pertinentes ao objeto. 

 

6.2.4.  Não será permitida a cessão de direitos da Ata de Registro ou terceirização. 

 

6.3. DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO 

 

6.3.1. O acompanhamento e a fiscalização dos serviços ou fornecimento, assim como a conferência 

qualitativa dos produtos entregues, serão realizados pelo Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal 

de Caldas. 
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6.3.2. A Secretaria Municipal de Administração atuará como gestora e fiscalizadora da execução da 

presente Ata de Registro de Preço. 

 

6.3.3. O recebimento, o controle e a conferência física dos materiais serão feitos pelo Chefe do 

Almoxarifado Central, o qual atestará no documento fiscal correspondente, a entrega dos produtos nas 

condições exigidas, inclusive quanto ao quantitativo, constituindo tal confirmação requisito suplementar 

para a liberação dos pagamentos a FORNECEDORA. 

 

6.3.4. A Prefeitura Municipal de Caldas comunicará a FORNECEDORA qualquer irregularidade 

encontrada na execução do objeto, fixando-lhe prazo para corrigi-la. 

 

6.3.5.  A FORNECEDORA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do 

fornecimento pela Prefeitura Municipal de Caldas, bem como permitir o acesso a informações 

consideradas necessárias pela CPL. 

 

6.3.6. A Prefeitura Municipal de Caldas não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou 

pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, nesta Ata de Registro de Preços. 

 

6.3.7. O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a 

responsabilidade da FORNECEDORA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes da Ata de 

Registro de Preço. 

 

6.3.8. A FORNECEDORA deverá providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 

irregularidades constatadas pela Prefeitura Municipal de Caldas referentes às condições firmadas na 

presente Ata. 

 

6.3.9. O secretario deverá realizar a verificação qualitativa do objeto executado, consoante às condições 

previstas nessa ata. 

 

6.3.10.  Na hipótese de se atingir o limite inicialmente estimado na Ata de Registro de Preços, a 

Prefeitura Municipal de Caldas, para atender a seus interesses, poderá aumentar quantitativos, anotando-

os, na própria Ata, sem que isso implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites 

estabelecidos no §1º do artigo 65, da Lei nº 8.666/93. 

6.3.11. A Prefeitura Municipal de Caldas emitira a ordem de fornecimento, a ser encaminhada a 

FORNECEDORA. 

 

6.3.11.1- A entrega dos produtos será obrigatoriamente em local informado na Ordem de Fornecimento. 

 

6.3.11.2 - Os produtos (objeto desta licitação) deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, vedada 

a entrega de material com defeito ou com qualquer outro tipo de irregularidade que comprometa a integridade 

dos mesmos. 

 

6.3.11.3 -  Ficará à cargo da detentora da Ata de registro de preços a substituição do produto por outro 

similar, caso a marca cotada seja descontinuada ou esteja em falta na fabricante. 

 

6.4. DA RESPONSABILIDADE POR DANOS 
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6.4.1. A FORNECEDORA responderá por todo e qualquer dano provocado a Prefeitura Municipal de 

Caldas, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual 

não poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pela 

Prefeitura Municipal de Caldas, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, 

sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na licitação. 

 

6.4.2. Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação ou 

prejuízo que venha a ser suportado pela Prefeitura Municipal de Caldas, decorrentes do não 

cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pela FORNECEDORA, de obrigações a ela atribuídas 

contratualmente ou por força de disposição legal, incluindo, mas não se limitando, a pagamentos ou 

ressarcimentos efetuados pela Prefeitura Municipal de Caldas a terceiros, multas, penalidades, 

emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e outros. 

 

6.4.3. Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações 

definidas como de responsabilidade da FORNECEDORA for apresentada ou chegar ao conhecimento 

da Prefeitura Municipal de Caldas, esta comunicará a FORNECEDORA por escrito para que tome as 

providências necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, a qual ficará obrigada a entregar 

a Prefeitura Municipal de Caldas a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida 

administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinado. As 

providências administrativas ou judiciais tomadas pela FORNECEDORA não a eximem das 

responsabilidades assumidas perante a Prefeitura Municipal de Caldas, nos termos desta cláusula. 

 

6.4.4. Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas 

da Prefeitura Municipal de Caldas, nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pela FORNECEDORA, 

independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento a Prefeitura 

Municipal de Caldas, mediante a adoção das seguintes providências: 

a) dedução de créditos da FORNECEDORA; 

b) medida judicial apropriada, a critério da Prefeitura Municipal de Caldas. 

 

6.5. DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

6.5.1. A Prefeitura Municipal de Caldas pagará a FORNECEDORA o valor correspondente ao 

quantitativo de produtos efetivamente entregues, nas condições estipuladas no Edital, seus anexos e 

nesta Ata, de acordo com os preços registrados no item 5. 

 

6.5.2. O pagamento decorrente da concretização do objeto será efetuado pela Tesouraria da Prefeitura 

Municipal de Caldas, após a comprovação da entrega do objeto nas condições exigidas, mediante 

atestação do secretário solicitante e apresentação dos documentos fiscais devidos, no prazo de 30 (trinta) 

dias úteis. 

 

6.5.3. A nota fiscal será emitida pela FORNECEDORA em inteira conformidade com as exigências 

legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções 

tributárias e/ou previdenciárias. 

 

6.5.4.  O secretário, identificando quaisquer divergências na nota fiscal/fatura, deverá devolvê-la a 
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FORNECEDORA para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado para 

pagamento será contado somente a partir da reapresentação/substituição do documento, desde que 

devidamente sanado o vício. 

 

6.5.5. Os pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de Caldas serão efetuados por meio de depósito 

em conta bancária a ser informada pela FORNECEDORA, ou outro meio que melhor atenda as 

condições da Prefeitura Municipal. 

 

6.5.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação 

por parte da FORNECEDORA, seja relativa à execução do objeto, seja quanto à documentação exigida 

para a liberação dos pagamentos, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, 

compensação financeira ou interrupção na execução do objeto. 

 

6.5.7. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos 

pagamentos futuros ou cobrados da FORNECEDORA. 

 

6.5.8. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a FORNECEDORA dará a Prefeitura 

Municipal de Caldas plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente aos produtos nela 

discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. 

 

6.6 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

 

Esta ata ou registro poderá ser cancelada, de pleno direito, nas seguintes situações: 

 

6.6.1 – Pelo MUNICÍPIO: 

 

a)  Quando a FORNECEDORA não cumprir as obrigações e condições constantes na Ata de Registro de 

Preços; 

b) Quando a FORNECEDORA não entregar o objeto licitado, no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável. 

c) Quando a fornecedora der causa à rescisão administrativa decorrente desta Ata, nas hipóteses previstas 

nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no 

mercado. 

e) Por razões de interesse público, devidamente justificadas. 

 

6.6.2 – Pela FORNECEDORA: 

 

a) Mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços. 

b) Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente que venha a comprometer a 

perfeita execução deste instrumento, decorrente de caso fortuito ou força maior devidamente 

comprovada. 

 

6.6.2.1 – A solicitação de cancelamento pela FORNECEDORA poderá ou não ser aceita pelo 

MUNICÍPIO, facultando-se a este a aplicação das sanções administrativas previstas nesta Ata. 
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6.6.3 - Ocorrendo o cancelamento do registro de preço, nas hipóteses previstas, a FORNECEDORA será 

informada por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo licitatório em 

questão. 

 

6.6.3.1 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da FORNECEDORA, a 

comunicação será feita por publicação do jornal Diário Oficial “Minas Gerais”, considerando-se 

cancelado o preço registrado mediante comprovação da publicação. 

 

6.6.3.2 – Ocorrendo rescisão contratual na forma do art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, o MUNICÍPIO 

poderá adotar as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal. 

 

6.7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

6.7.1- De conformidade com o art. 81 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/02 a FORNECEDORA 

ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até dois 

anos, sem prejuízo das multas e demais cominações legais se, injustificadamente: 

a) se recusar a receber a Ordem de Fornecimento de produtos consignados na Ata de Registro 

de Preços; 

b) retardar total ou parcialmente a entrega dos produtos requisitados; 

c) deixar de manter atualizadas suas condições de habilitação – CRC; 

d) se recusar a cumprir com a proposta a si adjudicada; 

e) falhar ou fraudar a execução da Ata de Registro de Preços; 

f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  

 

6.7.2 – Pela inexecução total ou parcial desta Ata, garantida a ampla defesa, a empresa fornecedora ficará 

sujeita às seguintes sanções: 

6.7.2.1 – advertência (art. 87, inciso I da Lei 8.666/93), que será aplicada sempre por escrito, notificando 

a fornecedora sobre o descumprimento de quaisquer obrigações assumidas e adoção das medidas para 

correção; 

6.7.2.2– multa (art. 87, inciso II da Lei 8.666/93) aplicáveis quando do descumprimento contratual, 

conforme percentuais a seguir: 

a) 0,1% (zero vírgula um por cento) calculado sobre o valor total da ordem de fornecimento 

(O. F.), por dia de atraso na entrega dos produtos, até o 30º (trigésimo) dia; 

b) 2% (dois por cento) calculado sobre o valor da ordem de fornecimento (O. F.), pela entrega 

do produto com vícios ou defeitos ou defeitos ocultos que o torne impróprio para consumo, 

diminua-lhe o valor ou fora das especificações firmadas na ata; 

c) 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor da O. F., pelo atraso na entrega do produto, 

superior a 30 (trinta) dias, com a possível rescisão contratual. 

d) 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, na hipótese 

de a VENCEDORA, injustificadamente, desistir da Ata de Registro de Preços ou der causa 

à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o 

MUNICÍPIO, em face de menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade 

superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 
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6.7.2.2.1- O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pela PREFEITURA. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser 

recolhida pela VENCEDORA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção. 

6.7.2.2.2- O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do 

valor total estimado da Ata de Registro de Preços. 

6.7.2.3 - suspensão temporária (art. 87, inciso III da Lei 8.666/93), de participar em licitações e 

impedimentos de contratar com a Administração pelo prazo de dois anos que poderá ser aplicada à 

empresa licitante que: 

 a) for inidônea para contratar com a Administração; 

 b) prestar falsa declaração, documento ou cometer fraude fiscal; 

c) entregar produtos diferentes dos licitados quanto à especificação e marca sem justificativa 

técnica; 

d) retardar a execução do pregão; 

e) solicitar cancelamento de item registrado. 

6.7.2.4 - declaração de inidoneidade (art. 87, inciso IV da Lei 8.666/93) para licitar e contratar com a 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, até que 

seja promovida sua reabilitação. 

6.7.2.5 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do 

valor total estimado da Ata de Registro de Preços ou documento equivalente. 

6.7.3- As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de acordo 

com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a VENCEDORA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

a contar da intimação do ato. 

6.7.4- O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos devidos a Fornecedora. 

6.7.5- Os recursos, a representação ou pedido de reconsideração inerente a esta ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS, quando cabíveis, deverão ser interpostos de acordo com o estabelecido no Artigo 109 da 

Lei nº 8.666/93. 

 

7 - DOS DEVERES DA PREFEITURA MUNICIPAL 

7.1- Requisitar o fornecimento previsto nesta ATA, informando todos os dados necessários do objeto a 

serem fornecidos e exigir da fornecedora o fiel cumprimento dos deveres e obrigações mencionados 

nesta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

7.2- Designar os Agentes responsáveis, exercendo em nome da Prefeitura Municipal, a fiscalização e o 

acompanhamento dos fornecimentos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando 

as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Fornecedora. 

 

7.3- Fiscalizar o cumprimento das obrigações e encargos sociais e tributos devidos, referentes à execução 

do fornecimento. 

 

7.4- Prestar as informações, esclarecimentos e qualquer orientação geral que venham a ser solicitada pela 

fornecedora. 

 

7.5- Comunicar imediatamente a FORNECEDORA qualquer irregularidade apresentada no objeto 

licitado. 
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7.6- Efetuar o pagamento a Fornecedora de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos 

nesta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA 

8.1- Fornecer durante 12 (doze) meses o objeto, na forma e condições determinadas nesta ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS, mediante a solicitação formal do setor de Compras através de ordem de 

fornecimento, devidamente assinada pelo agente responsável, em conformidade com o Edital e demais 

informações constantes no processo licitatório. 

  

8.2- Entregar o objeto em conformidade com os prazos e locais constantes na Cláusula V, sem que isso 

implique acréscimos nos preços dos produtos, os quais somente serão recebidos se estiverem em 

conformidade com as disposições da Cláusula IV. 

 

8.3- Substituir, no prazo de 01 (um) dia, o objeto que não corresponder às especificações exigidas no 

edital ou apresentar quaisquer outras irregularidades, sem ônus adicionais a Prefeitura Municipal. 

 

8.4- Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal relacionada ao 

fornecimento do objeto licitado. 

 

8.5- Manter, durante todo o prazo de execução da Ata de Registro de Preço, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na fase de Habilitação 

da licitação. 

 

8.6- São de inteira responsabilidade da Fornecedora, a contratação de funcionários necessários à perfeita 

execução do objeto, cabendo-lhe efetuar o pagamento de salários e arcar com todos os encargos sociais 

previstos nas leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, entre outras, em decorrência de sua condição de 

empregadora. 

 

8.7- A FORNECEDORA é obrigada a aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários obedecendo ao limite de 25% (vinte e cinco) por cento do valor 

inicial atualizado da ata de registro de preços ou documento equivalente de acordo com o artigo 65, 

§ 1º da Lei nº 8.666/93, não sendo necessária a comunicação prévia da PREFEITURA. 

 

8.8 – Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 

bancária e outras informações julgadas necessárias para recebimento de correspondência. 

 

8.9 -  Fica à cargo da detentora a substituição do produto por outro similar, caso a marca cotada seja 

descontinuada ou esteja em falta na fabricante, sem ônus ao município. 

 

9 – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
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9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de 

Preços, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial somente 

depois de vencido o prazo de validade da proposta, para mais ou para menos. 

 

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado, 

mantendo-se a diferença (lucro) apurada entre o valor originalmente constante da proposta e àquele 

vigente no mercado a época do registro. 

 

9.3 - Caso o preço registrado seja superior a média dos preços de mercado, a Prefeitura Municipal de 

Caldas solicitará a FORNECEDORA a redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição 

do item acima. 

  

9.4 - Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 

inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Caldas através de pesquisas em 

comércios locais. 

 

9.5 - O reequilíbrio econômico-financeiro será deliberado pela Administração a partir de apresentação, 

protocolo e entrega de requerimento formal do interessado, na recepção da sede da Prefeitura Municipal, 

em papel timbrado da empresa, constando o número do processo licitatório, (pregão e registro de preço), 

descrição completa do objeto, data, identificação e assinatura do responsável pela empresa. Este 

requerimento deverá vir acompanhado de documentação comprobatória do incremento dos custos 

através de jornais, revistas, planilhas e outros, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do 

requerimento na recepção e emissão de parecer jurídico, e nunca de forma retroativa. 

 

10. DAS IMPUGNAÇÕES AOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

10.1. Impugnação aos preços registrados, em razão da incompatibilidade destes com os preços 

praticados no mercado, poderá ser interposta por qualquer cidadão, durante a vigência desta Ata, 

devendo atender aos seguintes requisitos de admissibilidade: 

10.1.1. Ser protocolizada na Sala do Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Caldas, 

situada na Praça Dr. Paulino Figueiredo, 55, Centro, Caldas-MG, CEP 37.780-000; 

a) a Prefeitura Municipal de Caldas não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal ou 

por outras formas entregues em locais diversos do mencionado no item acima e que, por isso, não sejam 

protocolizadas na vigência da Ata de Registro de Preços. 

10.1.2. Ser dirigida ao setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Caldas, setor 

gerenciador desta Ata, que, cumpridos os requisitos de admissibilidade, decidirá a respeito; 

a) a decisão da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Caldas será enviada ao 

impugnante via fac-símile ou correio eletrônico. 

10.1.3. Conter o número da Ata de Registro de Preços a qual se refere, com a descrição do objeto e a 

identificação do(s) item(s) cujo(s) preço(s) esteja (m) sendo impugnado (s); 

10.1.4. Conter o nome completo, a qualificação, cópia do documento de identidade e do Cadastro de 

Pessoa Física e o endereço do impugnante; 

10.1.5. Conter provas da incompatibilidade do preço impugnado, por meio de pesquisa atualizada do 

mercado.  

11 - DO FORO 
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Fica eleito o foro da Comarca de Caldas-MG, para dirimir as questões oriundas da presente ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS, renunciando, as partes, a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

Caldas, .................... de ................ de 2.016. 

 

_____________________________                  ____________________________ 

Ulisses Suaid Porto Guimarães Borges                    Responsável pela Fornecedora  

               Prefeito Municipal                                                  
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ANEXO XI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00079/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

 

Nº ........./2017 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES E FUNDAMENTOS 

1.1- DO CONTRATANTE: 

1.1.1- O MUNICÍPIO DE CALDAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o 

nº 18.625.129/0001-50, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Ulisses Suaid Porto 

Guimarães Borges, brasileiro, solteiro, portador do CPF/MF n.º 083.633.516-36 e do RG nº 12.986.695 

– SSP/MG, residente e domiciliado na Avenida Rio Verde, s/n, Pocinhos do Rio Verde, nesta cidade. 

1.2- DA CONTRATADA 

1.2.1- A empresa ..........................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ............................, Inscrição 

Estadual nº .............................., com sede na Rua ..................., nº ........................., Bairro ......., na cidade 

de ............................., CEP.............................., neste ato, representada por ............................ ..................., 

brasileiro (a),........................, ............................., detentor do CPF nº......................... e Cédula de 

Identidade nº ................................, residente e domiciliado à Rua ........................, nº .................,  

Bairro........., na cidade de ......................, CEP ................... 

1.3- DOS FUNDAMENTOS 

1.3.1- A presente contratação decorre do Procedimento Licitatório PRC Nº 00079/2017, modalidade 

PREGÃO Nº 00024/2017, e se regerá por suas cláusulas, pela Lei 8666/93, e suas posteriores alterações 

e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos 

contratos. 

As partes acima qualificadas firmam o presente instrumento contratual, de conformidade com as 

cláusulas e condições seguintes: 

 

CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1 – Constitui objeto do presente contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

EM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ARMAZENAGEM E CONSUMO DE GÁS LP (GÁS 

LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), PARA O BALNEÁRIO REYNALDO DE OLIVEIRA 

PIMENTA, DO MUNICÍPIO DE CALDAS 

2.2 As especificações são as constantes no Termo de Referência – Anexo I do processo licitatório e 

pregão acima mencionados. 

 

CLAÚSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

3.1.2- O valor total do contrato é de R$________________. 

3.1.3 - Os valores unitários descritos para os itens são: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UN 
QTDE 

ESTIMADA 

VALOR 

UNT 

MÉDIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

MÉDIO 

(R$) 
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1  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

ARMAZENAGEM E CONSUMO DE 

GÁS LP (GÁS LIQUEFEITO DE 

PETRÓLEO), COM CESSÃO EM 

REGIME DE COMODATO 

KG  12.000     

 TOTAL GERAL EM R$     

 

 

 

3.1.4 – Nos preços estão incluídos todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das 

obrigações decorrentes da contratação, tais como, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 

administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, benefícios e despesas indiretas, aí incluídas as 

despesas fiscais e o lucro da empresa, e quaisquer outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

do ajuste, de modo que nenhuma outra remuneração será devida, em qualquer hipótese de 

responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente 

relacionada com a prestação dos serviços. 

3.2- As despesas do contrato no presente exercício de 2017 serão pagas através da (s) seguinte (s) dotação 

(ões) orçamentária (s):  

 

Sec. Turismo Ficha 189 02.09.00.23.695.0014.2.026.3390.30.00 Fonte 100 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 

4.1- O prazo de vigência deste contrato para a execução dos serviços será de até 12 meses, a contar da 

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por até 60 meses, conforme disposto no inciso II do artigo 

57 da Lei Federal 8.666/93. 

 

CLAUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO 

5.1 - As especificações e quantitativos estão descritas no Termo de Referência – Anexo I e na Ata de 

Registro de Preço. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA 

6.1- Os produtos que compõem o objeto deste projeto deverão ser executados com qualidade, 

pontualidade e eficiência necessárias ao atendimento do interesse público. 

6.2- É de responsabilidade da empresa prestadora dos serviços todo e qualquer prejuízo causado ao 

patrimônio da PREFEITURA MUNICIPAL ou a terceiros por qualquer de seus funcionários, 

representante ou preposto, mesmo na execução dos serviços ou transporte de equipamentos ou materiais, 

devendo ser descontado da fatura, imediatamente após a ocorrência, o valor correspondente ao prejuízo. 

6.3- São de responsabilidade da empresa fornecedora as obrigações sociais, trabalhistas, encargos 

previdenciários, inclusive seguro de acidentes de trabalho ou outro necessário, como também o ônus de 

indenizar todo e qualquer prejuízo pessoal ou material que possa advir direta ou indiretamente a 

PREFEITURA ou a terceiros, no exercício de sua atividade. 



 

 

42 

6.4- A empresa licitante vencedora deverá apresentar documentos que comprovem sua regularidade 

fiscal na licitação e por ocasião do faturamento no decorrer do contrato ou em outras ações de obrigações 

contratuais e solicitações da fiscalização contratual, comprovando o recolhimento para o quantitativo de 

prestadores de serviço. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

7.1 - A Prefeitura Municipal obriga-se a: 

7.1.1- Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na 

Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DA EXECUÇÃO E 

RECEBIMENTO DOS FORNECIMENTOS 

8.1-Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 

fornecimentos, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma a plenitude 

dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou 

por prepostos designados, podendo para isso: 

8.1.1 - A fiscalização da contratante terá livre acesso aos locais de execução dos fornecimentos 

contratados de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do escopo contratado. 

8.1.2 - Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando avaliação 

periódica das mesmas. 

8.2 - Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a fiscalização dos serviços ficará a cargo do 

chefe do Departamento de Administração Geral. 

8.3 - O fornecimento dos produtos, objeto deste contrato, serão recebidos pela Prefeitura consoante o 

disposto no artigo 73 da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

8.4 – A CONTRATANTE emitirá a ordem de fornecimento, a ser encaminhada a FORNECEDORA, 

que terá o prazo 03 (três) dias úteis, contados do envio da mesma para entrega do material e/ou serviço. 

 

CLÁUSULA NONA –DO PAGAMENTO 

9.1- O pagamento será efetuado em até 30 dias a contar da entrega da respectiva nota fiscal. 

9.2- Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da contratada, a 

fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem 

cumpridas. 

9.3- O pagamento será efetuado em nome da empresa licitante FORNECEDORA por crédito em conta 

corrente no BANCO ............, AGÊNCIA ............., Conta corrente nº ....................... 

9.4- Nenhum pagamento isentará a FORNECEDORA do cumprimento de suas responsabilidades 

contratuais nem implicará a aceitação dos serviços.  

9.5 - O reenquadramento de valores dos fornecimentos ocorrerá a cada 12 (doze) meses, em relação à 

vigência do contrato e será medido pela variação anual do IGP-M -Índice Geral de Preços do Mercado, 

salvo adoção, por ato do poder público, de outro índice que vier a ser fixado para o reajuste do contrato 

dessa natureza. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

10.1 – De conformidade com o art. 81 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/02, ficará impedida de 

licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até dois anos, sem prejuízo das 

multas e demais cominações legais a licitante que, injustificadamente: 
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a) se recusar a receber a Ordem de Fornecimento de produtos consignados na Ata de Registro 

de Preços; 

b) retardar total ou parcialmente a entrega dos produtos requisitados; 

c) deixar de manter atualizadas suas condições de habilitação – CRC; 

d) se recusar a cumprir com a proposta a si adjudicada; 

e) falhar ou fraudar a execução da ata; 

f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  

10.2 – Pela inexecução total ou parcial da ata, garantida a ampla defesa, a empresa fornecedora ficará 

sujeita às seguintes sanções: 

10.2.1 – advertência (art. 87, inciso I da Lei 8.666/93), que será aplicada sempre por escrito, notificando 

a fornecedora sobre o descumprimento de quaisquer obrigações assumidas e adoção das medidas para 

correção; 

10.2.2 – multa (art. 87, inciso II da Lei 8.666/93) aplicáveis quando do descumprimento contratual, 

conforme percentuais a seguir: 

a) 0,1% (zero vírgula um por cento) calculado sobre o valor do fornecimento que der causa, por dia de 

atraso na entrega dos produtos/serviços, até o 30º (trigésimo) dia útil; 

b) 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor do fornecimento que der causa, pelo atraso na entrega 

do produto/serviços, superior a 30 (trinta) dias úteis, com a possível rescisão contratual. 

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado para a Ata, pela recusa injustificada do 

adjudicatário em executá-la. 

10.2.2.1- O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pela PREFEITURA. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser 

recolhida pela VENCEDORA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção. 

10.2.2.2 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 20% (vinte por cento) do 

valor total efetivamente contratado. 

10.2.3 - suspensão temporária (art. 87, inciso III da Lei 8.666/93), de participar em licitações e 

impedimentos de contratar com a Administração pelo prazo de dois anos que poderá ser aplicada à 

empresa licitante que: 

a) for inidônea para contratar com a Administração; 

b) prestar falsa declaração, documento ou cometer fraude fiscal; 

c) retardar a execução do pregão; 

d) solicitar cancelamento de item registrado. 

10.2.4 - declaração de inidoneidade (art. 87, inciso IV da Lei 8.666/93) para licitar e contratar com a 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, até que 

seja promovida sua reabilitação. 

10.3- As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de acordo com 

a gravidade da infração, facultada ampla defesa a VENCEDORA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 

contar da intimação do ato. 

10.4- O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos devidos a Fornecedora. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1-Dar-se-á rescisão deste ajuste, independentemente de notificação ou interpelação judicial, nos 

termos do disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93. 

11.2-A contratada só poderá subcontratar, ceder ou transferir o presente contrato, no todo ou em parte, 

com autorização prévia e expressa da Prefeitura. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1- Fica a contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que tem pleno conhecimento dos 

elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento quanto ao mesmo, como elemento impeditivo do perfeito 

cumprimento de seu objeto. 

12.2 - A Contratada deverá comunicar à Contratante toda e qualquer alteração de seus dados cadastrais, 

para atualização, sendo sua obrigação manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação que precedeu este ajuste. 

12.3 - Integram este Contrato a proposta vencedora e o Edital da Licitação, com seus anexos, que o 

precedeu. 

12.4 - Em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 79, inciso I da Lei 8.666/93, ficam 

reconhecidos os direitos da Administração especificados no mesmo diploma legal. 

12.5 - O não cumprimento da legislação trabalhista vigente, quando constatado pelos Órgãos 

competentes, poderá ensejar a rescisão do ajuste, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

12.6 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência 

de normas federais e municipais. 

12.7 - Fica eleito o foro da Comarca de Caldas-MG para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes 

do presente ajuste. 

12.8- E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, para um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que também assinaram. 

Caldas, ______ de ____________________ de 2017. 

 

__________________________ 

Prefeito Municipal 

 

________________________________ 

Contratada 

 

Visto jurídico: 

Testemunhas 

Nome : 

Assinatura:  

 

 


