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EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) PARA REGISTRO DE PREÇOS 

OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RL1C PARA FABRICAÇÃO DE 

ASFALTO PRÉ MISTURADO À FRIO – PMF, PARA OS MUNICÍPIOS 

CONSORCIADOS PARTICIPANTES 
 

 

 

PREÂMBULO 

PROCESSO Nº 045/2019 

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N°. 011/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 

DATA DA REALIZAÇÃO: 05/12/2019 – (quinta-feira) 

HORÁRIO: 15:00 (quinze) horas  

LOCAL: CIESP - Rua Morvan Dias de Figueiredo, 11 – Centro – Bicas – MG 

 
 

O Senhor Presidente do Consórcio Intermunicipal de Especialidades – CIESP, 

Sr. WELINGTON MARCOS RODRIGUES, no uso de suas atribuições, torna público 

que se encontra aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO 

(presencial), objetivando AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RL1C PARA FABRICAÇÃO DE 

ASFALTO PRÉ MISTURADO À FRIO –PMF PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS 

PARTICIPANTES, pelo sistema de REGISTRO DE PREÇOS - do tipo MENOR PREÇO que 

será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-

se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie, não se aplicará, entretanto, a 

disposição contida no artigo 48, I da Lei Complementar nº 123/2006, com 

respaldo na hipótese prevista no artigo 49, II da mesma lei, conforme 

justificativa contida nos autos deste procedimento. 

 

Os trabalhos serão conduzidos pelos membros designados na portaria 08/2019 

e pela Equipe de Apoio, designados através de Portaria própria 09/2019, 

anexada aos autos do procedimento. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento 

convocatório e anexos que dele fazem parte integrante. 

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 

recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento 

do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 

participar do certame. 

 

A sessão de processamento do Pregão será realizada na sede do CIESP, na 

sala de Licitações, sita a Rua Morvan Dias de Figueiredo, nº 11, bairro 

Centro, cidade de Bicas, Estado de Minas Gerais, iniciando-se no dia 

05/12/2019, às 15: 00 (quinze) horas e será conduzida pelo Pregoeiro, com o 

auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. 

 
 

 

1 - DO OBJETO: 

 

 

1.1 - A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RL1C PARA 
FABRICAÇÃO DE ASFALTO PRÉ MISTURADO À FRIO – PMF, PARA OS MUNICÍPIOS 

CONSORCIADOS PARTICIPANTES, conforme descritivo detalhado abaixo e 

demais especificações constantes no Anexo I deste: 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

01 
Emulsão asfáltica de ruptura lenta - 

RL1C 
Ton. 156 

INCLUSO O VALOR DO FRETE para entrega no município de São João 

Nepomuceno – MG. 

 
 

OBS.: A Emulsão RL1C será utilizada para fabricação de asfalto pré 

misturado à frio na usina de asfalto pertencente ao município 

consorciado de São João Nepomuceno – MG, localizada as margens da 

rodovia MG 126 conforme indicado a seguir: 

https://goo.gl/maps/TrQxN8B31HH3zz6C8. 

 

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO: 

 
2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de 

atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições 

de credenciamento constantes deste Edital. 
 

2.2 - Não poderão participar as empresas que se encontrem sob processo de 

falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou em liquidação, 

bem como as empresas declaradas inidôneas e as suspensas de licitar e 

contratar com a Administração Pública. 
 

3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

 
3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes 

documentos (fora dos envelopes): 

  
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social 

ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, 

no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou 

particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, 

negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 

documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do 

mandante para a outorga. 

  

3.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto. 

  

3.3 – Cada representante só poderá representar uma única empresa 

credenciada.  
 

3.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 

imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização 

expressa do Pregoeiro. 

  

4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, DA 

PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

https://goo.gl/maps/TrQxN8B31HH3zz6C8
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4.1 - A declaração de inexistência de fatos impeditivos à participação no 

certame e a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 

de acordo com modelos estabelecidos nos Anexos IV e V deste Edital, 

respectivamente, deverão ser apresentadas FORA dos Envelopes nºs 1 e 2. 
 

4.2 - As licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no 

preâmbulo deste Edital, dois envelopes devidamente lacrados, contendo, no 

ENVELOPE Nº 01, a sua PROPOSTA DE PREÇOS conforme solicitado NO ITEM 5, e 

no ENVELOPE Nº 02, a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO solicitada no ITEM 6 deste 

Edital, sendo que, ambos os envelopes deverão conter, na parte externa, 

além da sua RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO e TELEFONE, os seguintes dizeres: 
 

 

 

 

ENVELOPE Nº 01 ENVELOPE Nº 02 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

ESPECIALIDADES – CIESP 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 

PROCESSO N°. 045/2019 

REGISTRO DE PREÇOS 

DATA: 05/12/2019 

HORA: 15: 00 (quinze) horas  

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

ESPECIALIDADES – CIESP 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 

PROCESSO N°. 045/2019 

REGISTRO DE PREÇOS 

DATA: 05/12/2019 

HORA: 15: 00 (quinze) horas 
 

4.3 - A proposta deverá ser elaborada em papel que contenha nome, CNPJ, 

endereço e telefone da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo 

quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 

sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada 

e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, 

juntando-se a procuração. 
 

4.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas 

ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por 

membro da Equipe de Apoio.  
 

5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “PROPOSTA”: 

 
5.1 - A PROPOSTA DE PREÇOS a ser entregue deverá ser elaborada visando 

atender as normas deste Edital, e estar datilografada ou impressa por 

processo eletrônico, em papel que contenha nome, CNPJ, endereço e telefone 

da proponente licitante, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras 

ou entrelinhas, devidamente datada, assinada pelo representante legal da 

empresa na última folha e rubricada nas demais, e conter o seguinte: 
 

a) razão social, número do CNPJ, inscrição estadual, endereço completo, 

telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail) da empresa proponente; 
b) número do processo (Processo nº 045/2019) e do Pregão (Pregão nº 

011/2019) - Registro de Preços 
 

c) sugerimos que a proposta seja elaborada de acordo com o modelo, Anexo 

VI, do presente Edital; 
 

d) preço em moeda corrente nacional, preço unitário em algarismo e preço 

total por extenso. Se na proposta não constar o preço total por extenso, 

fica autorizado o representante legal que faça o preenchimento à mão, na 

presença do pregoeiro da equipe de apoio e licitantes presentes, sem 

inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. No preço 

proposto deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e 

custos, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 
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indiretas, relacionadas com a aquisição do objeto da presente licitação, 

inclusive frete; não sendo permitido nenhum tipo de acréscimo ao preço 

proposto; 

e) constar especificação do item na proposta; ficando ressalvado, em 

prestígio ao Princípio da Economia Processual, que caso não conste da 

proposta os dados aqui exigidos, será autorizado que o representante legal 

devidamente habilitado, preencha as informações à mão, na presença do 

pregoeiro, da equipe de apoio e demais licitantes presentes. 
f) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias; 
g) serão desclassificadas as propostas que apresentem preços globais ou 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 

h) serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma 

e/ou multiplicação; 

i) a simples apresentação da proposta implica na aceitação integral de 

todas as condições estabelecidas neste edital, obrigando-se a licitante ao 

cumprimento de todas as exigências nela contidas. 
 

6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO": 

 
6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a 

seguir relacionados os quais dizem respeito a: 
 

6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

            b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e último 

aditivo, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos 

documentos de eleição de seus administradores; 
c) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de 

prova da diretoria em exercício; 

d) decreto de autorização, devidamente publicado, 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. 

e) Os documentos relacionados nas alíneas antecedentes ("a" a "d") 

deste subitem 6.1.1 não precisarão constar do Envelope "Documentos de 

Habilitação", SE tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 

Pregão. 

  
6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ/MF); 
b) 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 e compatível com o objeto contratual; 
c) Certidão Negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa 

junto a Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, por meio da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos 

relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
d) Certidão Negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa 

junto a Fazenda Estadual da sede da licitante; 
e) Certidão Negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa 

junto a Fazenda Municipal da sede da licitante; 
f) Certidão de regularidade para com o Sistema de Seguridade Social 

(INSS) – Não será exigida esta certidão se tal informação já constar no 

teor da certidão exigida no item “c”; 
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g) Certidão de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS). 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

6.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo 

Distribuidor da Sede da Licitante. 

 

6.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

a) Autorização da Agência Nacional do Petróleo – ANP – para 

comercialização e transporte do objeto da presente licitação nos termos da 

Resolução ANP n° 02/05. 

b) Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 

e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP, nos termos da Lei 

Federal 6938/1981 com suas alterações posteriores e conseguintes 

regulamentações. 

 

6.1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES: 

 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado ou que conste 

o CNPJ, conforme modelo constante no ANEXO III, e subscrita por seu 

representante legal, de que se encontra em situação regular quanto ao art. 

7º, XXXIII da Constituição da República; 
b) Declaração elaborada em papel timbrado ou que conste o CNPJ e 

subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência 

de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, 

conforme modelo sugerido no ANEXO IV, apresentada conforme item 4.1 (fora 

dos envelopes).    
 

      c) Declaração elaborada em papel timbrado ou que conste o CNPJ e 

subscrita pelo representante legal da licitante, que a empresa apresenta o 

termo de responsabilidade, garantindo a entrega do produto nos prazos e 

quantidades estabelecidos na licitação. 

 

6.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 

 

6.2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões 

apresentadas, o CIESP aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) 

dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

 
 

6.2.2 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos 

nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá 

apresentar, FORA DOS ENVELOPES, declaração, firmada por contador, de que se 

enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os 

documentos previstos neste edital. 

 
 

6.2.3 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos 

documentos de habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de 

processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 

mediante:  

 

a) substituição e apresentação de documentos exceto documentos fiscais e 

Certidões; 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

c) na falta de alguma declaração o representante legal ficará autorizado 

fazer o preenchimento manualmente da declaração em questão. 
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7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

7.1 - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de 

processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados 

em participar do certame. 

 
 

7.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao 

Pregoeiro a declaração de inexistência de fatos impeditivos e a declaração 

de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com os 

modelos nos Anexos IV e V, do Edital e, em envelopes separados, a proposta 

de preços e os documentos de habilitação. 

 

      7.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará 
encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão 

de novos participantes no certame.  

 
 

7.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas 

as propostas: 

 
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no 

Edital; 
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 

licitantes. 

  

7.3.1 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas 

propostas das demais licitantes. 

  

7.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de 

lances, com observância dos seguintes critérios: 

  

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez 

por cento) superiores àquela; 
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores 

preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão 

admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 

licitantes. 

 

7.4.1 – A classificação se dará pela ordem crescente dos preços 

propostos, prevalecendo, no caso de empate, exclusivamente o critério 

adotado nos termos do § 2º, do Art. 45, da Lei 8.666/93. 
 

7.5 - Em seguida, o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes 

classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir 

do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem 

decrescente de valor. 
 

7.6 - Os lances serão formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço. 
 

7.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 

participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances. 
 

7.8 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o 

Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao 

objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 

7.9 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições 

habilitatórias pelo licitante que a tiver formulado. 
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7.10 - Constatado o atendimento pleno às exigências habilitatórias, será 

declarado pelo Pregoeiro, o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o 

item integrante do objeto deste Edital. 

 

7.11 - Não sendo aceitável o preço, ao Pregoeiro é facultado abrir 

negociações bilaterais com a empresa classificada em primeiro lugar 

objetivando uma proposta que se configure de interesse do CIESP. 
 

7.12 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às 

exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a 

qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de 

uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo 

proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital. 
 

7.13 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

Pregoeiro implica na sua exclusão da fase dos lances verbais, mantendo, 

entretanto, o preço da proposta escrita para efeito de ordenação das 

propostas. 
 

7.14 - O Pregoeiro manterá em seu poder os documentos das demais 

licitantes, pelo prazo de 10 (dez) dias após a celebração do Contrato, 

devendo as empresas retirá-los após este período, mediante recibo no 

processo, sob pena de inutilização dos mesmos. 

 

8 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 

 
8.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar 

imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 

(três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes 

desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, 

que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

  

8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante 

importará: a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do 

certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo 

à autoridade competente para a homologação. 
 

8.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão 

ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 
 

8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à 

licitante vencedora e homologará o procedimento. 
 

8.5 - O recurso interposto contra decisão do Pregoeiro não terá efeito 

suspensivo e, se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 
9 – DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

 

9.1 – No âmbito do Sistema de Registro de Preços, a adjudicação significa 

tão somente o registro dos preços ofertados, sendo que para a presente 

contratação será registrado o MENOR PREÇO. 

9.2 - A existência do Registro não obriga a Administração a efetivar as 

contratações por esse meio, ficando-lhe facultada a aquisição por outras 

modalidades, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo 

assegurado à detentora da Ata o direito de preferência em igualdade de 

condições. 
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9.3 - Uma vez registrado (s) o (s) percentual (is), a Administração poderá 

convocar a detentora do Registro a fornecer os respectivos materiais, na 

forma e condições fixadas no presente Edital e na Ata de Registro de 

Preços, de acordo com a sua demanda. 

10 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

 

10.1 – Encerrado o processo licitatório para Registro de Preços, a 

Administração, respeitada a ordem, convocará a adjudicatária e as 

interessadas remanescentes, desde que estas tenham o interesse em assiná-la 

pelo percentual de desconto e valores obtidos, prazo de entrega e demais 

condições de fornecimento da primeira colocada para, dentro do prazo de 5 

(cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, 

assinarem a Ata de Registro de Preços, cuja minuta integra este edital e 

que configurará como compromisso de fornecimento nas condições 

estabelecidas no presente documento editalício. 

10.2 – Quando a adjudicatária e as demais interessadas, ao serem 

convocadas, não assinarem a Ata de Registro de Preços no prazo e condições 

estabelecidos, será facultado à Administração, sem prejuízo de se aplicar a 

sanção prevista neste Edital, convocar as licitantes seguintes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo; 

10.3 – Formalizada a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, a 

empresa detentora estará obrigada ao seu cumprimento, bem como ao de todas 

as demais condições estabelecidas neste edital, sem prejuízo de serem 

aplicadas as sanções cabíveis. 

11 – DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA: 

 

11.1 - A Ata de Registro de Preços terá validade de (um) ano, contada a 

partir da data de sua Assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado, a 

critério e conveniência do CIESP. 

 

12 – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E DO LOCAL DE ENTREGA DO 

OBJETO DA LICITAÇÃO: 

  

12.1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias 

consecutivos, contados a partir da ordem de fornecimento emitida pelo CIESP 

ou pelos entes Consorciados Participantes conforme as condições 

estabelecidas neste Edital. 

 

12.2 - Os itens sujeitos à entrega deverão ser encaminhados para a usina de 

asfalto pertencente ao município consorciado de São João Nepomuceno – MG, 

localizada as margens da rodovia MG 126 conforme indicado a seguir: 

https://goo.gl/maps/TrQxN8B31HH3zz6C8, no prazo máximo estabelecido 
no item anterior; no caso de não remessa por frete, ou seja, quando o 

próprio adquirente for retirar o material na sede da empresa, o prazo para 

disponibilização do mesmo será de 10 (dez) dias corridos; 

 

12.4 - Caso o material não corresponda ao exigido pelo Edital e ofertado 

através da proposta vencedora, a Empresa deverá providenciar no prazo 

máximo de 03 (três) dias, contados da data de notificação expedida pelo 

CIESP, a sua substituição ou providências visando o atendimento das 

especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, 

conforme dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

12.5 - Constatadas irregularidades no objeto licitado, o CIESP poderá: 

https://goo.gl/maps/TrQxN8B31HH3zz6C8
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a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 

determinando sua substituição, providências ou rescindindo a contratação, 

sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do CIESP, no prazo máximo de 03 (três) 

dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente contratado; 

12.6 - Os fornecimentos realizados em decorrência da licitação serão 

efetuados independentemente de contrato formal, nos termos do art. 62 da 

Lei n.º 8666/93, reconhecendo desde já o licitante que as Autorizações de 

Fornecimento e respectivos empenhos representam compromisso entre as 

partes. 

13 – DA FORMA PAGAMENTO: 

 

13.1 – O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após o regular 

fornecimento, acompanhado da correspondente Nota Fiscal, cujo documento 

deverá estar em conformidade com as condições deste Edital, mediante 

crédito em conta corrente em banco, número e agência indicados pelo 

fornecedor ou outro meio aplicável. 

 

13.2 - As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

Empresa e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua 

apresentação válida. 

13.3 – O Consórcio descontará do valor devido às retenções previstas na 

legislação tributária vigente à época do pagamento. 

13.4 – O Consórcio, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se 

no direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo fornecedor, 

independentemente de qualquer notificação Judicial ou Extrajudicial. 

 

13.5 – Como condição para o recebimento de quaisquer valores, a Contratada 

deverá manter os seguintes documentos, dentro dos seus prazos de validade 

(sem a necessidade do encaminhamento de nova documentação): 

 

- Certidões Negativas de Débitos (CNDS) fornecida pelo INSS e Dívida Ativa 

da União; 

 

- Certidão de Regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, conforme 

Decreto-Lei nº. 2.291 de 21 de novembro de 1996. 

 

13.6 – No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento, sobre o 

valor devido incidirão juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) 

ao mês. 

 

14 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
 

14.1 – Pela inexecução, total ou parcial, do Contrato o CIESP poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções: 

a) multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitada esta a 05 

(cinco) dias, após o qual será considerada inexecução contratual; 
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b) multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, 

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 

contratar com o CIESP pelo prazo de 01 (um ano); 

c) multa de 20% (vinte por cento) no caso de inexecução total do contrato, 

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 

contratar com o CIESP pelo prazo de 02 (dois anos). 

14.1.1 - As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do 

contrato. 

14.2 - Pela recusa injustificada em assinar o Termo de Contrato, multa 

compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, 

inaplicável aos licitantes convocados nos termos do parágrafo 2º do artigo 

64 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

15.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em 

favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre 

as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade 

e a segurança da contratação. 

  

 

15.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 

circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes 

presentes. 

  

15.3 - Todos os documentos de habilitação, cujos envelopes forem abertos na 

sessão e as propostas, serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes 

presentes. 

 

 

15.4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais 

licitantes ficarão à disposição para retirada na sede do CIESP, após o 

prazo previsto no item 7.14 deste Edital.  
 

15.5 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento 

das propostas, qualquer licitante poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

15.6 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que 

decidirá no prazo de até 1 (um) dia útil, anterior à data fixada para 

recebimento das propostas. 

 

15.7 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova 

data para a realização do certame. 

 

15.8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo 

Pregoeiro. 

15.9 - Aplicam-se à presente licitação, subsidiariamente, a Lei n.º 8.078, 

de 11 de setembro de 1990 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor e 

demais normas legais pertinentes. 

15.10 - A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou 

suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo 1º do artigo 65, da Lei 

n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal 

limite, nos termos do parágrafo 2º, inciso II do mesmo artigo, conforme 

redação introduzida pela Lei n.º 9.648, de 27 de maio de l998. 
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15.11 – Os preços ofertados são fixos, não podendo sofrer qualquer tipo de 

reajustamento durante a validade da proposta. 

 

15.12 - Integram o presente Edital: 

 
ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO; 

ANEXO II - MINUTA DA ATA DEREGISTRO DE PREÇOS; 
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE EMPREGADOS EM SITUAÇÃO 

EXCEPCIONAL; 
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À 

PARTICIPAÇÃO NO CERTAME; 
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO; 

ANEXO VI - MODELO PROPOSTA DE PREÇO. 

  
15.13 - As despesas decorrentes das aquisições dos itens deste Edital, 

correrão a conta das Dotações Orçamentárias emitidas junto com a nota de 

empenho nas respectivas autorizações de fornecimento 

  

15.14 - O VALOR GLOBAL estimado para a compra da Emulsão RL1C é de R$ 

542.344,92 (quinhentos e quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e quatro 

reais e noventa e dois centavos), valor este o teto Máximo para a 

aquisição, tendo os RECURSOS como a fonte pagadora que custeará a aquisição 

do objeto da presente licitação Próprios dos entes Consorciados 

participantes. 

 

15.15 - Maiores informações serão prestadas aos interessados na sede do 

CIESP, nos dias úteis, no horário das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 

horas, ou através do endereço eletrônico: licitacao@ciesp.mg.gov.br  

 

15.16 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não 

resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da 

cidade de Bicas – Minas Gerais. 

 

 

Bicas, 25 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

Moises Ferreira de Almeida 

                        Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitacao@ciesp.mg.gov.br
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ANEXO I 
 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 

1 – OBJETO: 

 

A presente licitação tem por objeto Aquisição de emulsão RL1C 

para fabricação de asfalto pré misturado à frio – PMF, 

especificados a seguir: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR TON. 

01 
Emulsão asfáltica de ruptura 

lenta - RL1C  
Ton. 156 

R$ 

3.476,57 

INCLUSO O VALOR DO FRETE para entrega no município de São João 

Nepomuceno – MG. 

 

 
OBS.: A Emulsão RL1C será utilizada para fabricação de asfalto pré 

misturado à frio na usina de asfalto pertencente ao município 

consorciado de São João Nepomuceno – MG, localizada as margens da 

rodovia MG 126 conforme indicado a seguir: 

https://goo.gl/maps/TrQxN8B31HH3zz6C8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/TrQxN8B31HH3zz6C8
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ANEXO II 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Aos ..................dias do mês de ........... do ano de dois mil e 

dezenove, na sede do Consórcio Intermunicipal de Especialidades - CIESP, 

pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n° 

07.356.999/0001-55, com sede na Rua Morvan Dias de Figueiredo, n° 11, nesta 

cidade de Bicas, Estado de Minas Gerais, neste ato representado por seu 

Presidente, Welington Marcos Rodrigues, CPF/MF n°.......................... 

e a empresa ......................................, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 

n°.................................., com sede na Avenida 

(Rua)................., n°.................., na cidade de ......, Estado 

..........................., neste ato representada por seu 

........................, ..............................................., 

inscrito no CPF/MFn°........................, resolvem, nos termos das Leis 

Federais n° 8.666/93 e 10.520/02, bem como em conformidade com o resultado 

do EDITAL de PREGÃO Nº 011/2019 - PROCESSO Nº 045/2019 – REGISTRO DE 

PREÇOS, homologado em ................ (Publicação ....................), 

REGISTRAR OS PREÇOS para futuras aquisições do objeto a seguir indicados: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

TON. 

VALOR 

TOTAL 

01 
Emulsão asfáltica de 

ruptura lenta - RL1C  
Ton. 156 R$ XXXX R$ XXXX 

INCLUSO O VALOR DO FRETE para entrega no município de São João 

Nepomuceno – MG. 

 

CONDIÇÕES GERAIS: 

 

1. Aplica-se à presente Ata de Registro de Preços todas as cláusulas e 

condições estabelecidas no Edital de PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2019 – 

Processo n° 045/2019, bem como da respectiva proposta, independentemente de 

suas transcrições. 

 

2. Fica indicado como contato pela empresa, responsável pelo atendimento 

direto à entidade contratante e pelos encaminhamentos necessários 

concernentes à presente Ata de Registro de Preços, a seguinte pessoa: 

 

Nome: ..................................... 

Fone: ...................................... 
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E-mail: .................................... 

 

3. A entrega do produto em virtude desta Ata de Registro de Preços somente 

deverá ser realizada após o recebimento, por parte da empresa, da 

respectiva Ordem de Compra / Autorizações de Fornecimento e/ou notas de 

empenho (NE), que poderão ser encaminhadas por fax, correios ou endereço 

eletrônico (e-mail) indicados no processo. 

 

4. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 01 (um) ano a 

partir da data de sua assinatura. 

 

 4.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o 

CIESP e/ou os Municípios Participantes não serão obrigados a firmarem as 

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de 

licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao 

beneficiário do Registro preferência de fornecimento em igualdade de 

condições. 

 

5. Considerando o prazo de validade estabelecido no Item 4 da presente Ata 

e em atendimento ao § 1º do art. 28 da Lei Federal 9.069, de 29.6.1995 e 

demais legislação, é vedado quaisquer reajustamentos de preços. 

 

 5.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para 

a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais 

aplicáveis a espécie ou nos casos permitidos na Lei de Licitações. 

 

6. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno 

direito: 

 

6.1. Pela Administração, quando: 

a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro 

de Preços; 

b) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente 

de registro de preços; 

c) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços; 

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 

e) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração. 

 

6.2. Pela Detentora quando, mediante solicitação por escrito, comprovar 

estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de 

Preços. 

 

6.2.1. A solicitação da Detentora para cancelamento dos preços registrado 

deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à 

Administração a aplicação das penalidades previstas no Edital, caso não 

aceitas as razões do pedido. 

 

7. Todas as entregas solicitadas deverão obedecer rigorosamente ao prazo 

estipulado no Edital e se darão, de acordo com cada solicitante, nos locais 

indicados no Item 16.11 do instrumento convocatório. 

 

8. Nos preços registrados através desta Ata, encontram-se inclusos todos os 

encargos resultantes do fornecimento dos bens, sendo os mesmos da inteira 

responsabilidade da Detentora. 
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8.1. Da mesma forma, os eventuais encargos trabalhistas decorrentes deste 

Registro, serão suportados pela Detentora sem qualquer ônus ao CIESP ou aos 

Municípios Participantes. 

 

 

9. A Detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a 

vigência da Ata de Registro de Preços, e demais acréscimos necessários 

conforme disposição legal, devendo cumprir rigorosamente com os prazos, 

datas e quantitativos acordados. 

 

 

10. Todas as questões oriundas desta Ata de Registro de Preços deverão ser 

formuladas por escrito, não se aceitando pedidos de revisão de preços e/ou 

percentuais quando apresentados após o pedido dos respectivos materiais. 

 

 

 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam a presente Ata de 

Registro de Preços em três vias de igual teor e forma, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, elegendo o Foro da Comarca de Bicas para 

dirimirem quaisquer questões não possíveis de resolução administrativa. 

 

 

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

Consórcio Intermunicipal de Especialidades 

Órgão Gerenciador 

 

 

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

Município de xxxxxxxxxxx 

Consorciado Participante 

 

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

(Nome da empresa) 

(Nome do representante) 
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ANEXO III 
 

Declaração de não existência de empregados em condições excepcionais 

 

(MODELO) 

 

Ao 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES – CIESP 

REF.: PREGÃO Nº 011/2019 - PROCESSO 045/2019 –REGISTRO DE PREÇOS 

 

DECLARAÇÃO 

 

A (nome da Empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta, 

declarar sob as penalidades cabíveis, não manter no quadro de pessoal, 

menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços 

perigosos ou insalubres, e não ter, tampouco, qualquer trabalho de menores 

de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos. 

 

 

________________, ___ de ______________ de 2019. 

 

                   ______________________________________ 

ASSINATURA DE SÓCIO/PROPRIETÁRIO OU 

REPRESENTANTE LEGAL 

- CARIMBO DA EMPRESA - 
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ANEXO IV 
 

Declaração de inexistência de fato impeditivo à participação no certame 

 

(MODELO) 

 

 

A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ Nº 

________________________, sediada no (a) __________________, declara, para 

os devidos fins do pregão Nº 011/2019, sob as penas da Lei que até a 

presente data inexistem fatos impedimento legal para licitar ou contratar 

com a Administração no presente processo licitatória, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

________________, ____de ____________de 2019. 

 

 

 

______________________________ 

Diretor ou representante legal – RG/CPF 
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ANEXO V 
 

Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação 

(Modelo deve ser emitido em papel que contenha a denominação ou razão 

social da empresa licitante) 

PROC. N° 045/2019 

PREGÃO N° 011/2019 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

OBJETO:  

 
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE 

EMULSÃO RL1C PARA A FABRICAÇÃO DE ASFALTO PRÉ MISTURADO À FRIO – PMF 

 

AO 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP 

 

REF.: (identificação da licitante) 

 

 

A (denominação da licitante), por intermédio de seu representante legal, 

apresenta a Vossa Senhoria a documentação referente à licitação em epígrafe 

e declara que atende todos os requisitos de habilitação, assumindo inteira 

responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos 

quando da preparação da mesma. 

 

 

 

 

.............., ..... de ......... de 2019. 

 

 

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

(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do Representante Legal ou do 

Procurador) 
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ANEXO VI 
 

(Modelo de proposta de preço – colocar em papel timbrado ou que contenha os 

dados da licitante) 

 

Sr. Pregoeiro, 

 

Seguindo os ditames editalícios, apresento a V. Sa. Nossa Proposta 

de Preços para o PREGÃO Nº 011/2019, conforme a seguir relacionado, 

especificado de acordo com ANEXO I deste Edital: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

TON. 

VALOR 

TOTAL 

01 
Emulsão asfáltica de 

ruptura lenta - RL1C  
Ton. 156 R$ XXXX R$ XXXX 

INCLUSO O VALOR DO FRETE para entrega no município de São João 

Nepomuceno – MG. 

 

 

 

 

 Declaramos que a validade desta proposta é de 60 

(sessenta) dias a contar da data de sua entrega. 

 Declaramos expressamente que, no preço acima ofertado, 

estão inclusos todos os custos indiretos tais como: 

impostos, taxas, fretes, seguros, embalagem e etc. 

 Prazo de entrega: 10 (DEZ) dias corridos, contado a partir 

da assinatura da ordem de compra (ou correspondente). 

 O item acompanha as respectivas garantias. 

 Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no 

Banco _____________, Conta nº ________, Agência _______, e 

o nosso telefone para contato é __________, fax _________ 

e e-mail ________________. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

____________, ____de ____________de 2019. 

 

 

 

_________________________________________ 

Diretor ou representante legal – RG/CPF 


