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E D I T A L  D E  P R E G Ã O  E L E T R Ô N I C O  N. º  007/ 2 0 2 1 

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº. 062/2021 

Tipo de julgamento: Menor Preço Item 

Modo de disputa: aberto 

 

São Martinho da Serra, 01 de julho de 2021. 

 

ROBSON FLORES DA TRINDADE, Prefeito do Município de SÃO MARTINHO DA 

SERRA, Estado do RIO GRANDE DO SUL, conforme suas atribuições e em 

conformidade com a Lei nº 8.666/93, torna público, para conhecimento dos 

interessados, através do pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria 

nº 2910/2021, realizará licitação para AQUISIÇÃO DE  FILTROS E OLEOS 

LUBRIFICANTES PARA A FROTA LEVE DE VEICULOS DO MUNICÍPIO 

processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, 

e do Decreto Federal nº  10.024/2019, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 

8.666/93.  

1- LOCAL, DATA E HORA 

 

1.1 A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no seguinte endereço: 

www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 16 de julho de 2021 às 09h, 

podendo as propostas e os documentos serem enviados até às 08h, sendo que 

todas as referências de tempo observam o horário de Brasília. 

 

1.2 – OBJETO 

1.2.1 Constituem objeto desta licitação aquisição de FILTROS E ÓLEOS 

LUBRIFICANTES PARA A FROTA LEVE DE VEICULOS, conforme especificado 

no Anexo I deste Edital. 
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2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 

2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, 

com atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde 

deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para 

a sua correta utilização. 

2.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio 

eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

2.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no 

sistema eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital: 

2.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

2.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 

licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 

da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

2.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 

que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato 

bloqueio de acesso; 

2.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do 

pregão na forma eletrônica; e 

2.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso 

por interesse próprio. 

3. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

3.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados 

exclusivamente por meio do sistema, até a data e horário estabelecidos no 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

3 
 

preâmbulo deste edital, observando os itens 4 e 5 deste Edital, e poderão ser 

retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública. 

3.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a 

falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções legais: 

3.2.1 O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua 

proposta com as exigências do edital, como condição de participação; 

3.3. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que 

venham a ser solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo 

máximo de 24 horas 

4. PROPOSTA 

4.1. O prazo de validade da proposta é de 60 dias, a contar da data de abertura da 

sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital. 

4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, com a 

indicação completa do produto ofertado, incluindo marca, modelo, referências e 

demais dados técnicos, bem como com a indicação dos valores unitários e totais 

dos itens, englobando a tributação, os custos de entrega e quaisquer outras 

despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas. 

4.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na 

desclassificação da proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar 

documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de 

sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre 

a etapa de lances. 

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes 

documentos, observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
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b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c) 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. 

d) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

e) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividades; 

f) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União 

administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão 

Conjunta Negativa); 

g) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 

licitante; 

h prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 

licitante; 

i) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 

j) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943.  

k) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a 

apresentação do documento; 
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l) Declaração firmado por representante legal da empresa, de que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não 

emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

anos, em atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição 

Federal, conforme em anexo II, ou equivalente. 

m) Declaração de Idoneidade conforme anexo III 

n) Das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 

1) declaração, firmada por contador ou técnico contábil com nº de CRC, de que 

se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa e 

não está excluída das vedações constantes no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 

complementar n.º 123/2006 (nos termos do modelo – anexo IV), e/ou;  

2) certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa 

licitante, (conforme Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, 

do  Departamento Nacional de Registro do  Comércio - DNRC). A referida certidão 

deverá ter sido expedida em no máximo 03 (três) meses anteriores à data 

determinada para a entrega dos envelopes 

n.1) Caso não apresente declaração de enquadramento conforme pede estará 

automaticamente inabilitada/desclassificada do certame pois se trata de uma 

licitação exclusiva. 

 

6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, 

mediante a utilização de sua chave e senha. 

6.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização 

de sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame 

e as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do 

pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de 
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mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 2.3.2 

deste Edital. 

6.3.A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de 

mensagens em campo próprio do sistema eletrônico. 

7. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará 

fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos no edital. 

7.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) forem omissas em pontos essenciais; 

c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem 

preços manifestamente inexequíveis. 

7.3. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 

direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a 

proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

7.4. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará 

início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar 

lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

7.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas 

classificadas. 

7.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, 

observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes 

regras: 

7.6.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor 

consignado no registro. 
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7.6.2.  Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, 
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico. 

§ 1º  O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do 
valor consignado no registro. 

§ 2º  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário 
fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas no edital. 

§ 3º  O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele 
ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo 
de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor 
oferta. 

§ 4º  Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que 
for recebido e registrado primeiro. 

§ 5º  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for 

recebido e registrado primeiro. 

7.6.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 2,00 

reais, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação 

do lance que cobrir a melhor oferta. 

8. MODO DE DISPUTA 

8.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão 

lances públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 7. 

8.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará dez minutos 

e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 

ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

8.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

8.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada 

automaticamente. 
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8.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o 

pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de 

envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa. 

8.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer 

da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos 

licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.7. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos 

participantes, no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e 

www.saomartinhodaserra.rs.gov.br. 

9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

9.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, 

nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, 

como critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que 

tiverem apresentado a declaração, de que trata o item 5.1.n) deste Edital; 

9.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, 

aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam 

iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

9.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema 

para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 

considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada 

vencedora do certame. 

b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova 

proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às 

demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 
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remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 9.1.2 deste edital, a 

apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

9.1.4. O disposto no item 9.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de 

menor valor inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar 

nº 123/2006. 

9.2. Se não houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serão 

observados os critérios do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993. 

9.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei nº 

8.666/1993. 

10. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO 

10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a 

realização do desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 

preço, para que seja obtida melhor proposta. 

10.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, 

necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua 

adequação ao último lance ofertado, que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão 

ser encaminhados no prazo fixado no item 3.3 deste Edital. 

10.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada 

em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 

relação valor de referência da Administração. 

10.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 

previstas no edital. 

10.5. Encerrada a negociação, a licitante deverá encaminhar proposta 

ajustada ao lance bem como em anexo a proposta, catálogo técnico ou 

semelhante do produto ofertado, no prazo máximo de 24 horas para o e-mail 

licitacaosaomartinhodaserra@hotmail.com. 
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10.5.1. Na proposta de preço final, reajustada conforme os lances, deverá constar 

obrigatoriamente, os dados da empresa (endereço, telefone, e-mail, conta corrente, 

data, validade da proposta) bem como os dados do representante legal. 

11. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO 

11.1. Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 5.1, enviados nos 

termos do item 3.1, serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade 

das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores. 

11.2. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a 

declaração exigida no item 5.1.n) deste Edital e que possua alguma restrição na 

comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação 

condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, 

em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de 

forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

11.4. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não 

atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta 

subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 

de uma proposta que atenda ao edital. 

11.3. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante 

será declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso. 

12. RECURSO 

12.1. Art.44 Lei 1024/2019-Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem 

que haja um vencedor, os licitantes poderão manifestar justificadamente a intenção 

de interposição de recurso, em campo próprio do sistema, sob pena de decadência 

do direito de recurso. 

12.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 

3 (três) dias consecutivos para a interposição das razões do recurso, também via 

sistema, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
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contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 

prazo do recorrente. 

12.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá motivadamente reconsiderar ou 

manter a sua decisão, sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o 

julgamento da autoridade competente. 

12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

13.3. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar 

o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

14. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

14.1. Após a homologação, o adjudicatário o fornecedor será convocado de forma 

imediata para assinatura do contrato ou a ata de registro de preços, se houver. 

14.2 Para a assinatura do contrato, deverão ser comprovadas as condições 

de habilitação consignadas no edital, mediante a apresentação dos 

documentos originais ou cópias autenticadas. . 

14.3. As certidões e documentos referidos no item 5.1, que tenham sido expedidas 

em meio eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus 

dados e certificação digital conferidos pela Administração, dispensando nova 

apresentação, exceto se vencido o prazo de validade. 

14.4. A não apresentação dos originais ou cópias autenticadas dos 

documentos de habilitação, no prazo do item 14.1, será equiparada a uma 

recusa injustificada à contratação. 

14.5. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato, outro 

licitante será convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a 

comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 
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documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato, sem 

prejuízo da aplicação das sanções. 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

Os recursos financeiros correrão conforme os créditos orçamentários do exercício 

vigente. 

16. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

16.1. O prazo para pagamento será de até 30 dias após a emissão da nota fiscal 

atestado pelo Setor de Frotas do Município. 

16.2. O licitante vencedor deverá obrigatoriamente fornecer as Notas Fiscal de 

Fatura, constando a identificação do presente Processo Licitatório (Pregão 

Eletrônico Nº 007/2021) e o número do respectivo contrato se houver, e nota de 

empenho. 

16.3. No pagamento serão retidos do valor da contratação, todas as retenções 

previdenciárias, impostos e taxas permitidos por lei. 

17. RECEBIMENTO DO OBJETO 

17.3 O prazo de entrega dos itens solicitados será de 05 (cinco) dias, a contar da 

data de recebimento da nota de  empenho. 

17.2. A entrega do objeto deverá ocorrer no seguinte endereço: Prefeitura Municipal 

de São Martinho da Serra, situada à Avenida 24 de janeiro, nº 853 mediante 

agendamento com o Setor de Patrimônio ou Frotas no telefone 55 3277 1100/01. 

17.3. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora 

deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 5 dias, sujeitando-

se às penalidades previstas neste edital. 

17.4. O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de 

forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o 

transporte. 
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17.5. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu 

objeto. 

18. DO REGISTRO DE PREÇO 

18.1 Durante  a  vigência  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  os  preços  registrados  

serão  fixos  e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente 

comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 

8.666/1993; 

18.2 Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar 

por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.  

18.3 Quando o  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  

mercado  por  motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os 

fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo 

mercado; 

18.4 Os fornecedores  que  não  aceitarem  reduzir  seus  preços  aos  valores  

praticados  pelo  mercado serão liberados do compromisso assumido, sem 

aplicação de penalidade. 

18.5 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 

aos valores de mercado observará a classificação original.  

18.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

18.6.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

18.6.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

18.6.3 Não havendo êxito nas negociações previstas na Condição anterior, o órgão 

gerenciador deverá proceder à  revogação da  Ata  de Registro de Preços, adotando 

as medidas cabíveis para  obtenção da contratação mais vantajosa. 

18.7 O registro do fornecedor será cancelado quando: 

18.7.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

18.7.2 Não retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  

estabelecido  pela Administração, sem justificativa aceitável; 

18.7.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 
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18.7.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 

8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002. 

18.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 18.7.1, 

18.7.2, 18.7.3 e 18.7.4 será  formalizado  por  despacho  do  órgão  gerenciador,  

assegurado  o  contraditório  e  a  ampla defesa. 

18.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

18.9.1 Por razão de interesse público; ou 

18.9.2 A pedido do fornecedor. 

Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, 

concluídos os procedimentos de ajuste, A Prefeitura Municipal de São Martinho da 

Serra/RS, fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará 

aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação. 

19. DO TERMO DO CONTRATO 

19.1 Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado 

poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato. O Contrato terá vigência 

vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários, contado da data de 

sua assinatura até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente, de acordo com 

as condições estabelecidas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

19.2 A adjudicatária  terá  o  prazo  de  até 5  (cinco)  dias  úteis,  contados  a  partir  

da  data  de  sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de 

decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

19.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo 

para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência  postal  com  

aviso  de  recebimento  (AR)  ou  meio  eletrônico,  para  que  seja assinado/retirado 

no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.  

19.4 O  prazo  previsto  nos  subitens  anteriores  poderão  ser  prorrogados,  por 

iguais  períodos,  por solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela 

Administração. 

20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do 

pregão eletrônico ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão 

sujeitas às seguintes penalidades: 
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a) deixar de atender aos requisitos de habilitação: multa de 10% sobre o valor 

estimado da contratação; 

b) deixar de apresentar os originais ou cópias autenticadas da documentação de 

habilitação para fins de assinatura do contrato: suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor 

estimado da contratação; 

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 

10% sobre o valor estimado da contratação; 

d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após 

os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre 

o valor atualizado do contrato; 

e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do 

contrato; 

f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do 

contrato; 

20.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada. 

20.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude 

de penalidade ou inadimplência contratual. 

21. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

21.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos 

de impugnações poderão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores 

à data fixada para abertura da sessão pública, por meio do seguinte endereço 

eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br 
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21.2.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão 

divulgadas no seguinte sítio eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

22.1. É facultado ao Pregoeiro (a) oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder 

em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 

ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

22.2. A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer 

acréscimos ou supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. 

22.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das 

condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 

86 a 88, da Lei n.º 8.666/93. 

22.4. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta 

licitação serão prestados pelo (a) Pregoeiro (a) Oficial e membros da Equipe de 

Apoio, servidores do Município de São Martinho da Serra, situado na Avenida 24 

de janeiro n.º 853, centro. 

22.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo (a) Pregoeiro (a), que decidirá com 

base na legislação em vigor. 

22.6. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, 

técnicos ou quaisquer outros. 

22.7. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, 

na data marcada, a reunião realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente na 

mesma hora e local. 

22.8. O Município de São Martinho da Serra se reserva ao direito de anular ou 

revogar a presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de 

qualquer espécie. 
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22.9. O recebimento do objeto será parcial para conferência do mesmo. Caso 

incoerência com o objeto licitado será convocada a empresa a realizar a troca e 

entrega do objeto conforme edital. 

22.10. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam 

constar na documentação o seu endereço, e-mail e telefone. 

22.10.  Integram este Edital: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ ENQUADRADO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DO 

ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006; 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO IDONEIDADE 

ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO; 

ANEXO VI – MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO; 

ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO. 

 

 São Martinho da Serra, 01 de Julho de 2021 

 

______________________________________ 

Robson Flores da Trindade 

Prefeito Municipa 

 

Este edital foi devidamente examinado e aprovado por esta Procuradoria Jurídica 

 

___________________________ 

Larissa Thomé Englert Paiva 

Procuradora Jurídica 

OAB/RS 82.850 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO: Pregão eletrônico na modalidade registro de preços para futura e 

eventual aquisição de óleos lubrificantes, filtros de óleo, filtro de ar, filtro de 

combustível para a frota leve do município de São Martinho da Serra. 

 

DO DETALHAMENTO ESPECÍFICO DOS ITENS OBJETO: 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

QUANTIDADE 

UNI./LITROS 

PREÇO 

MEDIO 

UNITARIO 

PREÇO 

MEDIO 

TOTAL 

1 Filtro De Óleo Motor  

Para Spin,Linha Gm Psl 

619 Ou Compatível 

12  R$                    

13,00  

 R$                 

156,00  

2 Filtro De Ar Da Spin Arl 

8829 

12  R$                    

33,03  

 R$                 

396,36  

3 Filtro De Combustível 

para Spin GI04/7 ou 

compatível  

12  R$                    

16,49  

 R$                 

197,88  

4 Óleo Sintético 5w30 48  R$                    

27,25  

 R$              

1.308,00  

5 Filtro De Óleo De Motor 

Gol/Voyage PSL 560 ou 

compatível 

12  R$                    

16,58  

 R$                 

198,96  

6 Filtro De Ar Gol/Voyage 

FAP 7007 ou compatível 

12  R$                    

25,32  

 R$                 

303,84  

7 Filtro De Combustível 

Gol/Voyage FCI 1630 ou 

compatível 

12  R$                    

17,10  

 R$                 

205,20  

8 Óleo Semi Sintético 

10w40 

48  R$                    

23,87  

 R$              

1.145,76 

9 Filtro De Óleo De Motor 

Do Fiesta 2008 Z Tec 

Rocam TM 1 ou 

compatível  

3  R$                    

18,14  

 R$                    

54,42  

10 Filtro De Ar  Do Fiesta 

2008 Z Tec Rocan ARL 

9608 ou compatível 

3  R$                    

24,16  

 R$                    

72,48  
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11 Filtro De Combustível  Do 

Fiesta 2008 Z Tec Rocan 

GI60/7 ou compatível 

3  R$                    

18,55  

 R$                    

55,65 

12 Óleo  15w40 para 

motores Ford z tec rocan 

12  R$                    

21,51  

 R$                 

258,12 

13 Filtro De Óleo Do Palio 

/Strada Psl 55 Ou 

Compatível 

6  R$                    

16,42  

 R$                    

98,52  

14 Filtro De Ar Do 

Palio/Strada FAP2831 ou 

compatível 

6  R$                    

16,61  

 R$                    

99,66  

15 Filtro De Combustível 

Palio/Strada GI 04/7 ou 

compatível 

6  R$                    

16,15  

 R$                    

96,90 

16 Óleo Semi Sintético 

15w40 

24  R$                    

21,51  

 R$                 

516,24 

17 Filtro De Óleo De Motor  

Fiat Ducato  Motor Diesel 

WO330 ou compatível 

6  R$                    

50,63  

 R$                 

303,78  

18 Filtro De Ar Motor Fiat 

Ducato  Motor Diesel 

ARS1013 ou compatível 

6  R$                    

54,10  

 R$                 

324,60  

19 Filtro De Combustível 

Fiat Ducato Motor Diesel 

PEC 3023 ou compatível 

6  R$                    

55,34  

 R$                 

332,04  

20 Óleo Motor 15w40 Para 

Motor Diesel 

36  R$                    

31,19  

 R$              

1.122,84  

   TOTAL  R$              

7.247,25  

 

DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADES POR SECRETARIA 

 

Secretaria de Obras e Infraestrutura 

 

Item Descrição  Quantidade  Valor Unitário . Valor Total 

5 Filtro De Óleo  De Motor 

Gol/Voyage  

6  R$                    

16,58  

 R$                    

99,48  
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6 Filtro De Ar Gol/Voyage  6  R$                    

25,32  

 R$                 

151,92  

7 Filtro De Combustível  

Gol/Voyage  

6  R$                    

17,10  

 R$                 

102,60  

8 Óleo  Semi Sintético 15w40 24  R$                    

23,87  

 R$                 

572,88  

9 Filtro De Óleo  De Motor Do 

Fiesta   2008 Z Tec Rocan  

3  R$                    

18,14  

 R$                    

54,42  

10 Filtro De Ar  Do Fiesta 2008 Z 

Tec Rocan 

3  R$                    

24,16  

 R$                    

72,48  

11 Filtro De Combustível    Do 

Fiesta 2008 Z Tec Rocan 

3  R$                    

18,55  

 R$                    

55,65  

12 Oleo Semi Sintético  15w40 12  R$                    

21,51  

 R$                 

258,12  

13 Filtro De Óleo Do Palio 

/Strada Psl 55 Ou Compatível  

3  R$                    

16,42  

 R$                    

49,26  

14 Filtro De Ar Do Palio/Strada 3  R$                    

16,61  

 R$                    

49,83  

15 Filtro De Combustível  

Palio/Strada 

3  R$                    

16,15  

 R$                    

48,45  

16 Óleo  Semi Sintético  15w40 12  R$                    

21,51  

 R$                 

258,12  

   Total  R$              

1.773,21  

 

Secretaria De Saúde 

 

Item Descrição  Quantidade Valor Unitário Valor Total 

5 Filtro De Óleo  De Motor 

Gol/Voyage 

2  R$                    

16,58  

 R$                    

33,16  

6 Filtro De Ar Gol/Voyage 2  R$                    

25,32  

 R$                    

50,64  

7 Filtro De Combustível  

Gol/Voyage 

2  R$                    

17,10  

 R$                    

34,20  
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8 Oleo Semi Sintético  15w40 8  R$                    

23,87  

 R$                 

190,96  

1 Filtro De Óleo  Motor  Para 

Spin, Linha Gm Psl 619 Ou 

Compatível  

9  R$                    

13,00  

 R$                 

117,00  

2 Filtro De Ar Da Spin Arl 8829 9  R$                    

33,03  

 R$                 

297,27  

3 Filtro De Combustível 9  R$                    

16,49  

 R$                 

148,41  

4 Óleo Sintético 5w30 36  R$                    

27,25  

 R$                 

981,00  

17 Filtro De Óleo De Motor  Fiat 

Ducato  Motor Diesel 

6  R$                    

50,63  

 R$                 

303,78  

18 Filtro De Ar Motor Fiat 

Ducato  Motor Diesel 

6  R$                    

54,10  

 R$                 

324,60  

19 Filtro De Combustível Fiat 

Ducato Motor Diesel 

6  R$                    

55,34  

 R$                 

332,04  

20 Óleo Motor 15w40 Para 

Motor Diesel 

36  R$                    

31,19  

 R$              

1.122,84  

   Total  R$              

3.935,90  

 

 

Secretaria De Agricultura 

 

Item Descrição  Quantidade Valor Unitário Valor Total 

13 Filtro De Óleo  Do Palio 

/Strada Psl 55 Ou Compatível  

3  R$                    

16,42  

 R$                    

49,26  

14 Filtro De Ar Do Palio/Strada 3  R$                    

16,61  

 R$                    

49,83  

15 Filtro De Combustível  

Palio/Strada 

3  R$                    

16,15  

 R$                    

48,45  

16 Óleo  Semi Sintético  15w40 12  R$                    

21,51  

 R$                 

258,12  
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   Total  R$                 

405,66  

 

Gabinete Do Prefeito 

 

Item Descrição  Quantidade Valor Unitário Valor Total 

5 Filtro De Óleo De Motor 

Gol/Voyage 

4  R$                    

16,58  

 R$                    

66,32  

6 Filtro De Ar Gol/Voyage 4  R$                    

25,32  

 R$                 

101,28  

7 Filtro De Combustível  

Gol/Voyage 

4  R$                    

17,10  

 R$                    

68,40  

8 Oleo Semi Sintético  15w40 16  R$                    

23,87  

 R$                 

381,92  

   Total  R$                 

617,92  

 

Secretaria De Educação  

 

Item Descrição  Quantidade Valor Unitário Valor Total 

1 Filtro De Óleo Motor  Para 

Spin,Linha Gm Psl 619 Ou 

Compativel 

3  R$                    

13,00  

 R$                    

39,00  

2 Filtro De Ar Da Spin Arl 8829 3  R$                    

33,03  

 R$                    

99,09  

3 Filtro De Combustível 3  R$                    

16,49  

 R$                    

49,47  

4 Óleo Sintético 5w30 12  R$                    

27,25  

 R$                 

327,00  

   Total  R$                 

514,56  

 

1-DISPOSIÇÕES LEGAIS: 

.1 licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto 

Municipal nº3947/2020, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e 

ainda o Decreto Federal 10.024/2019.  
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2.- JUSTIFICATIVAS   DA   NECESSIDADE   DE   CONTRATAÇÃO, SUA 

NATUREZA E VIGÊNCIA 

2.1 Justifica-se a aquisição de óleos lubrificantes, filtros de óleo, filtro de ar, filtro de 

combustível para a frota leve, para efetuar a troca de óleo e filtros da frota, fazendo 

assim a manutenção preventiva e programada, controlando o desgaste das peças 

do motor, preservando e prolongando a vida útil dos veículos do município. 

2.2 Fica reservado ao município, baseado nos princípios de economicidade e 

razoabilidade, julgar sobre as propostas das contratadas sobre a viabilidade do 

procedimento, operação e valor das propostas. 

 

3.ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO 

 

3.1 –O fornecimento de peças a serem adquiridos constam da  pauta  acima, sendo 

todos de primeira linha e compatíveis com os veículos. 

3.2 -Nesta  pauta  estão  especificadas  as  unidades  de  medida  de  cada peça e 

quantidade programada para cada item. 

 

4-VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

4.1 O prazo para pagamento será de até 30 dias após a emissão da nota fiscal 

atestado pelo Setor de Frotas do Município. 

4.2 – As retenções previdenciárias (INSS) e fiscais (ISSQN e IRRF) serão feitas na 

forma da Lei. Caso a empresa usufrua de algum benefício previsto em Lei, deverá 

apresentar documentação que comprove o mesmo 

 

5- DA ENTREGA E GARANTIA: 

5.1 A entrega se dará diretamente na prefeitura municipal, mediante nota fiscal, em 

horário de funcionamento da prefeitura, das 08:00h as 14:00h de segunda a sexta 

feira mediante agendamento com o setor de frotas. 

5.2 A garantia de serviços se dará na forma do código de defesa do consumidor 

(PROCON) ou pela recomendada pelo fabricante, se for de maior período. 

 

6-DAS DOTAÇÕES: 

6.1 Conforme os créditos orçamentários do exercício vigente 

 

7-DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

7.1 As documentações para habilitação estão previstas nos Artigo 28 a 31 da lei 

866 e lei 10520/02 e suas alterações posteriores e cláusulas previstas em edital. 

 

8.DA VIGENCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: 
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8.1.A vigência do REGISTRO DE PREÇOS, a ser firmado entre a Prefeitura 

Municipal de São Martinho da Serra e o vencedor  do certame, terá validade de 12 

(doze) meses, a partir de sua assinatura. 

 

9- DO PRAZO DA ENTREGA DO OBJETO 

 

9.1A entrega ocorrerá no prazo de até 5 dias após a emissão do empenho. 

 

10-CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

10.1 Os custos da entrega se darão de responsabilidades da empresa vencedora, 

sem custos adicionais ao erário público. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Cleber  Francisco Limberger 

Diretor de Frotas 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Robson Flores da Trindade 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ ENQUADRADO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 

 

A________(nome da licitante)______________________________, qualificada 

como microempresa ( ou empresa de pequeno porte) por seu representante legal 

(doc. Anexo), inscrita no CNJP sob nº_________, com sede à 

__________________________________, declara para os devidos fins de direito 

que está enquadrada como Micro empresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-

EPP, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006. Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 

 

São Martinho da Serra/ RS, ....... de ................. de xxxxx 

 

_________________________________________ 

Assinatura e carimbo do contador 

CRC nº 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO 

Ref: Edital de Pregão Eletrônico nº 007/2021  

 

 ................................................................, inscrito no CNPJ/MF nº 

......................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

.........................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

............................................ e do CPF nº ............................................., DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 

anos. 

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

(local),........de.........................................de .......... 

 

 

________________________ 

Assinatura representante legal 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À Prefeitura de Municipal de São Martinho da Serra/RS 

 Pregão Eletrônico nº 007/2021 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua 

_________________________, nº ____, (Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou 

Representante Legal, (Nome/CI), declara, sob as penas da Lei, que:  

a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;  

b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;  

c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços, 

quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;  

d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações posteriores.  

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente:      

 

 xxxxx, em xxx de xxxx de xxxxxx.  

 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]  

[ Dados da Declarante: Razão Social e Carimbo do CNPJ ] 
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ANEXO V – 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE  QUE CELEBRAM 

ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE SÂO MARTINHO DA 

SERRA E A EMPRESA ,CONFORME  PREGÃO 

ELETRÔNICO/ MENOR PREÇO POR ITEM N° 

007/2021, PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 

062/2021 HOMOLOGADO EM ____/____/2021. 

 

CONTRATO que celebram entre si o  MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA 

SERRA, CNPJ n.º 94.444.403/0001-73 estabelecido à Avenida 24 de janeiro, 853, 

nesta cidade, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Robson Flores da 

Trindade, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE, e a empresa  () endereço, CNPJ Nº (), Bairro(), no 

Município de() no Estado de () neste ato representado pelo (a) Sr.(a)  , portador(a) 

RG nº  e do CPF nº , doravante designado(a) simplesmente por CONTRATADA, 

mediante as seguintes CLÁUSULAS e CONDIÇÕES: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 Aquisição de filtros e óleos lubrificantes conforme especificado no Anexo I deste 

Edital. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL E  PRAZO DE ENTREGA  

2.1. O objeto deverá ser entregue na sede da Prefeitura Municipal de São Martinho 

da Serra, sito Av. 24 de janeiro, 853, mediante agendamento pelo telefone 553277 

1100/01 com o Setor de Frotas  do Município. 

2.2 O prazo para a entrega será de até 05 (cinco) dias do recebimento da nota de 

empenho. 

2.3. O atraso ou inexecução, mesmo que parcial, no cumprimento desta cláusula, 

ocasionará a aplicação das penalidades legais ao licitante vencedor. 
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2.3. Verificada a não conformidade do objeto, o licitante vencedor deverá promover 

as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se 

as penalidades previstas nesse edital. 

2.4. A nota fiscal/fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue com seu objeto. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3.1. O valor total do presente contrato é de R$  (__________________). 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Os recursos financeiros correrão à conta dos créditos orçamentários do exercício 

vigente 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1 O prazo para pagamento será de até 30 dias após a emissão da nota fiscal 

atestado pelo Setor de Frotas do Município. 

5.2. O licitante vencedor deverá obrigatoriamente fornecer as Notas Fiscal de 

Fatura, constando a identificação do presente Processo Licitatório (Pregão 

Eletrônico Nº 007/2021) e o número do respectivo contrato se houver, e nota de 

empenho. 

5.3. No pagamento serão retidos do valor da contratação, todas as retenções 

previdenciárias, impostos e taxas permitidos por lei. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Compete à CONTRATADA: 

I – Cumprir com o disposto no Pregão Eletrônico nº. 007/2021 e seus anexos, 

obedecendo ao objeto e as disposições legais e contratuais, prestando-os dentro 

dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade; 

II – Entregar o objeto licitado, conforme especificações deste Edital e Anexos. 

III – Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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IV – Providenciar a imediata correção dos defeitos ou irregularidades apuradas 

pelo Município contratante; 

V – Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer 

outros acréscimos legais, que correrão exclusivamente por sua conta; 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1. Compete à CONTRATANTE: 

I – Cumprir as competências, conforme o disposto no Processo Licitatório Pregão 

Eletrônico nº. 007/2021 e seus anexos; 

II – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA dentro dos prazos 

estabelecidos neste contrato; 

III – Fiscalizar a execução deste contrato e subsidiar a CONTRATADA com 

informações necessárias ao fiel e integral cumprimento do contrato; 

V – A fiscalização deste contrato fica sob responsabilidade da Secretaria 

requerente com o auxílio do Se do município dor de Frotas da Prefeitura Municipal 

de  São Martinho da Serra; 

VI – Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência que interfira na 

execução da entrega do objeto. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES  

8.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta vencedora. 

8.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para entrega acarretará a multa de 0,5% 

(zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10%(dez 

por cento), sobre o valor total que foi adjudicado. 

8.3. O não cumprimento da obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à multa de 

10% (dez por cento), sobre o valor total da obrigação. 

8.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, o licitante, 

sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
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Federal ou Municípios, e descredenciamento do cadastro do Município, nos casos 

de: 

a) Ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

b) Apresentação de documentação falsa para participação do certame; 

c) Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 

d) Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

e) Comportamento inidôneo; 

f) Comprometimento de fraude fiscal; 

g) Fraudar a execução do contrato; 

h) Falhar na execução do contrato; 

8.5. Na aplicação das penalidades prevista no edital, o Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do 

licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas 

justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, caput, da Lei Federal nº. 

8666/93. 

8.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o 

caso. 

8.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

    CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E GARANTIA 

9.1 O Contrato terá vigência de 1 (um) ano após sua publicação. 

9.2. A garantia de serviços se dará na forma do código de defesa do consumidor 

(PROCON) ou pela recomendada pelo fabricante, se for de maior período 

CLÁUSULA DÉCIMA-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria para dirimir quaisquer 

controvérsias decorrentes do presente contrato. 
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9.2. Estando, assim, justos e contratados, lavrou-se o presente contrato em 03 

(três) vias de igual teor. 

   São Martinho da Serra,_________      de__________   de   2021. 

 

  ______________________________       _____________________________ 

           Robson Flores da Trindade                           Nome completo 

                 Prefeito Municipal                        Representante Legal 

 CONTRATADA 

 

 

              ________________________     ___________________________ 

Fiscal do Contrato 

        Secretário(a) de (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Larissa Thomé Englert Paiva 

                     Procuradora Jurídica 

                        OAB/RS:82.850 
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ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

         Aos XX dias do mês de XXX do ano de 2021, autorizado pelo processo de Pregão 

Eletrônico nº 007/2021,  destinado  a  promover  o Registro  de  preço  para 

aquisição de filtros e óleos lubrificantes conforme especificado no Anexo I deste 

Edital, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Martinho 

da Serra/RS,  foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de  acordo com  

disposto  no  artigo  15  de  Lei  Federal  nº  8.666/93,  bem  como  pela  Lei  nº  

10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/2000 e 3.931/2001, e Lei complementar 

123/2006 , a qual conjuntamente com  as  condições  adiante  estipuladas,  regem  

o  relacionamento  obrigacional  entre  Administração Municipal e as Licitantes 

Vencedoras, conforme abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA –DOS PRODUTOS E PREÇOS REGISTRADOS 

1.1. Consideram-se registrados os preços abaixo relacionados:  

 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

QUANTIDADE 
UNI./LITROS 

PREÇO  
UNITÁRIO 

PREÇO  
TOTAL 

1 Filtro De Óleo Motor  Para 
Spin,Linha Gm Psl 619 Ou 
Compatível 

12    

2 Filtro De Ar Da Spin Arl 
8829 

12   

3 Filtro De Combustível para 
Spin GI04/7 ou compatível  

12   

4 Oleo Sintético 5w30 48   

5 Filtro De Óleo De Motor 
Gol/Voyage PSL 560 ou 
compatível 

12   

6 Filtro De Ar Gol/Voyage 
FAP 7007 ou compatível 

12   

7 Filtro De Combustível 
Gol/Voyage FCI 1630 ou 
compatível 

12   

8 Oleo Semi Sintético 10w40 48   

9 Filtro De Óleo De Motor Do 
Fiesta 2008 Z Tec Rocam 
TM 1 ou compatível  

3   

10 Filtro De Ar  Do Fiesta 2008 
Z Tec Rocan ARL 9608 ou 
compatível 

3   

11 Filtro De Combustível  Do 
Fiesta 2008 Z Tec Rocan 
GI60/7 ou compatível 

3   

12 Óleo  15w40 para motores 
ford z tec rocan 

12   
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13 Filtro De Óleo Do Palio 
/Strada Psl 55 Ou 
Compatível 

6   

14 Filtro De Ar Do Palio/Strada 
FAP2831 ou compatível 

6   

15 Filtro De Combustível 
Palio/Strada GI 04/7 ou 
compatível 

6   

16 Óleo Semi Sintético 15w40 24   

17 Filtro De Óleo De Motor  
Fiat Ducato  Motor Diesel 
WO330 ou compatível 

6   

18 Filtro De Ar Motor Fiat 
Ducato  Motor Diesel 
ARS1013 ou compatível 

6   

19 Filtro De Combustível Fiat 
Ducato Motor Diesel PEC 
3023 ou compatível 

6   

20 Óleo Motor 15w40 Para 
Motor Diesel 

36   

   TOTAL  

 

a) (EMPRESA),  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  portadora  do  CNPJ  nº 

XXXX,  com  sede administrativa à xxx, neste ato representado por xxxx, 

portador da Carteira de Identidade RG nº xxxx  e CPF sob o nº xxxx, cujos 

itens foram registrados com os seguintes valores 

  

CLÁUSULA SEGUNDA-DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 

2.1. Os produtos registrados, quando solicitados, serão fornecidos imediatamente 

após o recebimento da Ordem de Compra e/ou Nota de Empenho, pelos valores 

acima descritos, sendo proibida a cobrança de qualquer outra despesa que venha 

a interferir nos valores registrados, prazo este que será contado da data do 

recebimento pela licitante contratada da Ordem de Compra e/ou da Nota de 

Empenho emitidos por esta Municipalidade. 

2.1.2. As solicitações serão realizadas de acordo com as necessidades de cada 

secretaria/órgão do Município de São Martinho da Serra/RS,  através  de  Ordens  

de  Compras  e/ou  Nota  de  Empenho  de  onde  constarão  além  da  descrição  

dos produtos e suas respectivas quantidades. 

2.2. Fica assegurado o direito da licitante contratada ter seus preços reajustados, 

desde que, para tanto, seja feito pedido formal à Administração demonstrando o 

desequilíbrio econômico-financeiro, em razão da majoração  ou  alteração  da  base  

de  cálculo  para  cobrança  de  tributos  que  venham  a  incidir  sobre  os produtos 

negociados. 
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2.2.1.  O  índice  a  ser  aplicado  em  caso  de  reajustamento  de  preço  será  o  

Índice  Nacional  de  Preço  do Consumidor (INPC). 

2.2.2. O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pela 

Administração. 

2.3. A licitante  contratada  fica obrigada  a emitir tantas quantas forem as notas 

fiscais necessárias por fornecimento, haja vista que o fornecimento dar-se-á 

mediante prestação contínua e futura de acordo com as necessidades do Município 

de São Martinho da Serra/RS.  

CLÁUSULA TERCEIRA-DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. A Administração pagará as licitantes pelo fornecimento dos produtos os preços 

registrados conforme item 1 desta Ata. 

3.2 O prazo para pagamento será de até 30 dias após a emissão da nota fiscal 

atestado pelo Setor de Frotas do Município. 

3.3 O licitante vencedor deverá obrigatoriamente fornecer as Notas Fiscal de 

Fatura, constando a identificação do presente Processo Licitatório (Pregão 

Eletrônico Nº 007/2021) e o número do respectivo contrato se houver, e nota de 

empenho. 

3.4 No pagamento serão retidos do valor da contratação, todas as retenções 

previdenciárias, impostos e taxas permitidos por lei. 

3.4.1.  Sendo encontrado  algum  erro  na  Nota  Fiscal  expedida,  será  

imediatamente  oficiado  a  licitante contratada  apontado  às  falhas  para  que  a  

mesma  proceda  o  cancelamento  da  Nota  com  expedição  de outra 

contemplando o correto fornecimento. 

3.5. O Órgão negociador se reserva o direito de exigir da licitante, em qualquer 

época, a comprovação de quitação  das  obrigações  fiscais,  sociais  e  trabalhistas,  

enquanto  durarem  o  fornecimento  dos  produtos negociados. 

3.6. Não  será  efetuado  qualquer  pagamento  à  empresa  fornecedora  enquanto  

houver  pendência  de liquidação  da  obrigação  financeira  em  virtude  de  

penalidade  ou  inadimplência  em  função  dos  produtos negociados. 

CLÁUSULA QUARTA -DA VIGÊNCIA 

4.1. A presente ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses contados de sua 

assinatura. 
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CLÁUSULA QUINTA -DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. A Dotação Orçamentária para o pagamento dos produtos ora registrados dar-

se-á pelas Funcionais Programáticas e Elementos de Despesa do ano em exercício 

vigente: 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E MULTA 

6.1. O fornecedor terá seu registro cancelado, podendo sofrer as penalidades 

administrativas previstas nas Leis n° 8.666/93 e 10.520/02, quando: 

a) descumprir as condições do Contrato; 

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável. 

c) não  aceitar  reduzir  o  seu  preço  registrado,  na  hipótese  de  este  se  tornar  

superior  àqueles praticados no mercado;  

d) tiver presentes razões de interesse público. 

6.1.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 

competente do órgão gerenciador. 

6.1.2.  O fornecedor  poderá  solicitar  o  cancelamento  do  seu  registro  de  preço  

na  ocorrência  de  fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução 

contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente 

comprovados. 

6.2. Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste 

Pregão, o Município de São Martinho da Serra/RS, poderá aplicar à empresa 

vencedora, as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta. 

 

6.3. Caso o vencedor, quando convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 

falsa para o certame, ensejar o retardamento da  execução  de  seu  objeto,  não  

mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato, comportar-se  

de  modo  inidôneo  ou  cometer  fraude  fiscal,  ficará  impedido  de  licitar  e  

contratar  com  a União, estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 

descredenciado do sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o 

inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 

demais cominações legais. 
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6.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de Registro de 

Cadastro do Município, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser 

descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no 

contrato e das demais cominações legais.  

6.5. Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, sem que 

antes, este tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta.  

CLÁUSULA SÉTIMA -DA LEGISLAÇÃO APLICADA 

7.1.  A  presente  ata  regula-se  pelas  cláusulas  e  preceitos  de  direito  público,  

em  especial  da  Lei  nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/2000 e 3.931/2001, 

e Lei complementar 123/2006, aplicando-lhe, supletivamente, a Lei nº 8.666/93 e 

os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, no 

que couber. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

18.1 Fica eleito o foro da Comarca de Santa Maria/RS para dirimir quaisquer 

questões relativas a este contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por 

mais privilegiado que seja. 

18.2 E, por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes, através de 

seus representantes, firmam o presente contrato, em três vias de igual teor e forma 

na presença de duas testemunhas. 

 

______________________________ _______________________________ 

RRr       Robson Flores da Trindade Nome Empresa 

Prefeito Municipal  Representante Legal 

CONTRATANTE CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________                       _______________________ 

        Larissa Thomé Englert Paiva                                        Fiscal da ata 

           Procuradora Jurídica                                         Secretário de (     ) 

               OAB/RS: 82.850 
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ANEXO VII– (MODELO DE) PROPOSTA DE PREÇO 

Apresentamos nossa proposta para participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 

007/2021, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo. 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

QUANTIDADE 

UNI./LITROS 

PREÇO 

MEDIO 

UNITARIO 

PREÇO 

MEDIO 

TOTAL 

1 Filtro De Óleo Motor  

Para Spin,Linha Gm Psl 

619 Ou Compatível 

12    

2 Filtro De Ar Da Spin Arl 

8829 

12   

3 Filtro De Combustível 

para Spin GI04/7 ou 

compatível  

12   

4 Oleo Sintético 5w30 48   

5 Filtro De Óleo De Motor 

Gol/Voyage PSL 560 ou 

compatível 

12   

6 Filtro De Ar Gol/Voyage 

FAP 7007 ou compatível 

12   

7 Filtro De Combustível 

Gol/Voyage FCI 1630 ou 

compatível 

12   

8 Oleo Semi Sintético 

10w40 

48   

9 Filtro De Óleo De Motor 

Do Fiesta 2008 Z Tec 

Rocam TM 1 ou 

compatível  

3   

10 Filtro De Ar  Do Fiesta 

2008 Z Tec Rocan ARL 

9608 ou compatível 

3   

11 Filtro De Combustível  Do 

Fiesta 2008 Z Tec Rocan 

GI60/7 ou compatível 

3   

12 Óleo  15w40 para 

motores ford z tec rocan 

12   

13 Filtro De Óleo Do Palio 

/Strada Psl 55 Ou 

Compatível 

6   
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14 Filtro De Ar Do 

Palio/Strada FAP2831 ou 

compatível 

6   

15 Filtro De Combustível 

Palio/Strada GI 04/7 ou 

compatível 

6   

16 Óleo Semi Sintético 

15w40 

24   

17 Filtro De Óleo De Motor  

Fiat Ducato  Motor Diesel 

WO330 ou compatível 

6   

18 Filtro De Ar Motor Fiat 

Ducato  Motor Diesel 

ARS1013 ou compatível 

6   

19 Filtro De Combustível 

Fiat Ducato Motor Diesel 

PEC 3023 ou compatível 

6   

20 Óleo Motor 15w40 Para 

Motor Diesel 

36   

   TOTAL  

 

Razão social completa da empresa: 

Endereço atualizado: 

CNPJ: 

Telefone/fax/e-mail (se houver): 

Nome da pessoa indicada para contatos; 

Indicação do prazo de validade da proposta não inferior a sessenta dias. Na falta de 

indicação deste prazo será considerado como prazo de validade 60 dias. 

 

OBS: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante 

com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.1 

Local e data 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

Nome 

Carimbo 


