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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 
PROCESSO N.º 018/2016 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2016 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINAS PESADAS DA FROTA 
MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DO 
VEÍCULO, OU ORIGINAIS DE FÁBRICA (DESCONTO NA TABELA). 
 

Empresa: 
_______________________________________________________________________ 
 
Pessoa  para  contato: 
_______________________________________________________________________ 
 
Endereço: 
_________________________________________________________________________ 
 
E-mail: 
___________________________________________________________________________ 
 
Cidade:________________________________Estado:_________________________________ 
 
Telefone:_______________________________ Fax: __________________________________ 
 
Recebemos através do email licitacaopontochique2013@yahoo.com.br ou pelo site 
www.pontochique.mg.gov.br, copia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 
Local: ________________, _____ de _____________ de _________. 
 

_________________________________________ 
Assinatura 

Senhor Licitante, 
 
Visando comunicação futura entre a Gerência de Compras deste Município e essa Empresa, 
solicitamos o preenchimento do recibo de entrega do edital e envio ao Setor Responsável por 
meio do fax (038) 3624-9120. 
 
A não remessa do recibo exime ao Setor de Licitação da comunicação de eventuais retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
 
 

Pregoeira da Prefeitura de Ponto Chique 

 

../../../../../../../../../../../../../../../../../AppData/AppData/AppData/AppData/Local/Temp/licitacaopontochique2013@yahoo.com.br
http://www.pontochique.mg.gov.br/
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SETOR DE LICITAÇÕES 
 

PREÂMBULO 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2016 

PROCESSO N°: 018/2016 
 
DATA DA REALIZAÇÃO: 29.02.2016 
HORÁRIO: 14h00min  
LOCAL: Prefeitura Municipal de Ponto Chique/MG, Praça Santana, 242 - Centro – Sala de 
Licitações. 
 
O MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE/MG, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede 
Administrativa na Praça Santana, n. 242 – Centro – Ponto Chique/MG, inscrito no CNPJ sob o Nº 
01.612.500/0001-47, neste ato representado pela Senhora Secretária Municipal de Administração 
e Finanças, Danielle Rabelo de Araújo por delegação de poderes, na forma do Decreto Municipal 
n° 06/2013, por intermédio da Pregoeira Oficial do Município, Senhora Fabianne Queiroz de 
Oliveira, devidamente nomeada, através da Portaria nº 059, de 04 de Fevereiro de 2.016, torna 
público que fará a realização de licitação objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINAS 
PESADAS DA FROTA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 
GENUÍNOS DA MARCA DO VEÍCULO, OU ORIGINAIS DE FÁBRICA (DESCONTO NA 
TABELA), do tipo “Menor Preço”, tendo como critério de julgamento o por “Lote”, com regime 
de execução do futuro contrato administrativo “Indireta - Empreitada por Preço Unitário”, nos 
termos do art. 6° da Lei Federal n° 8.666/93, a ser regido pelo Decreto Municipal n° 25 de 01 de 
Julho de 2014, Decreto Municipal n° 13 de 15 de Setembro de 2009 e pela Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, aplicando- se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, da Lei Complementar n° 
123 de 14 de dezembro de 2006 e em observância ainda aos ditames da Lei Complementar nº 
147, de 07 de agosto de 2.014 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
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 na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos 
interessados que se apresentarem para participar do certame.  
 
                                    1. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
 

a) - LOCAL: Praça Santana, N.º 242 - Centro – Ponto Chique -MG – Departamento de 
Licitações.  

 
b) - DATA: Até o dia 29.02.2016 

  
c) - HORÁRIO: Até as 14:00 horas 
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                                   1. 2 DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
1.2.1 – A abertura dos envelopes será realizada em sessão pública, conforme abaixo indicado: 
 

a) - LOCAL: Praça Santana, N.º 242 - Centro – Ponto Chique -MG – Departamento de 
Licitações.  

b) - DATA: Até o dia 29.02.2016 

c) HORÁRIO: Às 14:00 horas, logo após o credenciamento 

 
1.3 A sessão de processamento do presente Pregão Presencial será realizada na sala de reunião 
do Departamento de Licitações, situada no prédio onde funciona sede administrativa do Município, 
Praça Santana, N.º 242 - Centro – Ponto Chique -MG – Departamento de Licitações, iniciando-se 
no dia e horário constante no subitem 1.2 deste instrumento e, será conduzida pela Pregoeira 
Oficial do Município, devidamente habilitada e credenciada, através da Portaria nº 059/2016, com 
o auxílio da Equipe de Apoio, todos servidores do Município. 
 
1.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a 
realização deste evento na data e horário mencionados no subitem 1.2, a presente licitação ficará 
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova 
comunicação. 
 

2. DO OBJETO 

 
2.1 Constitui objeto da presente licitação, a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINAS 
PESADAS DA FROTA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 
GENUÍNOS DA MARCA DO VEÍCULO, OU ORIGINAIS DE FÁBRICA (DESCONTO NA 
TABELA), em observância ao teor do anexo II - minuta do contrato administrativo, e de acordo 
ainda com os ditames da lei federal nº 10.520/02, lei federal n° 8.666/93 e demais leis pertinentes, 
instrumentos estes que são partes integrantes do presente instrumento convocatório/edital para 
todos os efeitos legais, independentemente de transcrição. 
 

2.2 As empresas interessadas deverão ter pleno conhecimento dos termos constantes deste 
Pregão Presencial e das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo 
invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e 
do integral cumprimento do contrato. 
 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 

3.1. Será permitida a participação da presente licitação somente pessoa jurídica, com habilidade 
no ramo pertinente inscrita ou não no Cadastro de Registro Municipal e que manifestem seu 
interesse até a data e hora especificada no item 01 (um), mediante a apresentação dos envelopes 
contendo proposta comercial de preços e envelope contendo documentação de habilitação, os 
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quais poderão ser protocolados no departamento de licitação, enviados via correios ou entregues 
diretamente a Pregoeira no ato do credenciamento. 
 
3.2 Não poderão participar deste certame às empresas que: 
 
3.2.1 - Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
3.2.2 - Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a 
Administração Pública nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações; 
 
3.2.3 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º. da Lei10.520/02; 
 
3.2.4 - Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo e não reabilitadas; 
 
3.2.5 - Estejam sob falência, concordata, dissoluções ou liquidações; 
 
3.2.6 - Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela Licitação. 
 
3.3. A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos 
termos e conteúdos deste instrumento convocatório/edital e seus anexos, a observância dos 
preceitos legais e regulamentos em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
3.3.1. Havendo interesse em participar no certame de microempresa ou empresa de pequeno 
porte optante ou não pelo sistema simples conforme estabelecem os ditames da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e a Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 
2.014, a mesma deverá disponibilizar instrumento que a qualifique como tal, devendo o respectivo 
instrumento ser entregue diretamente a Pregoeira Oficial do Município, no ato do credenciamento. 
 

4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
4.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
cidadão é parte legitima para impugnar este instrumento convocatório/edital, conforme prescreve o 
§ 1° do art. 41 da Lei Federal de Licitação n° 8.666/93, devendo protocolar o pedido no 
Departamento de Licitações, localizado na Praça Santana, N.º 242 -Centro – Ponto Chique -MG, 
cabendo a Pregoeira Oficial do Município, decidir sobre o requerimento no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas. 
 
4.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente instrumento convocatório/edital de 
licitação perante a administração o proponente licitante que não o fizer até o segundo dia útil que 
anteceder a abertura dos envelopes, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso, conforme prescreve o § 2° do art. 41 
da 8.666/93, cabendo a Pregoeira Oficial do Município, decidir sobre o requerimento no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas. 
 
4.3 A impugnação ao edital deverá ser dirigida à autoridade que expediu o presente instrumento 
convocatório; 
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4.4. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório/edital será designada nova data 
para a realização do certame. 
 
4.5 A ausência de decisão administrativa definitiva pertinente à impugnação antes da data fixada 
para a realização deste Pregão confere ao licitante a sua participação no procedimento licitatório 
até a ocorrência desse evento. 
 
4.6 A impugnação feita tempestivamente pelo proponente licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório, desde que após a apreciação da impugnação o processo siga seus tramites 
normais. 
 
4.7 Não será admitido, nem concedido prazo para Recurso sobre assuntos meramente 
protelatórios ou já decididos em impugnação ao Instrumento Convocatório. 
 
4.8 O recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo, o acolhimento do recurso 
importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
4.9 Não será conhecido do recurso, cuja licitante não manifesta, publicamente, em ata, ao final da 
audiência pública sua intenção de recorrer. 

5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 
O representante da proponente/licitante deverá se apresentar para credenciamento junto a 
Pregoeira Oficial do Município, no ato da abertura do certame, ou seja, no local, data e horário 
definido no subitem 1.2 deste instrumento convocatório/edital, os documento que o credencie a 
participar deste certame conforme segue: 
 
a) - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 
registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato 
constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; E, Declaração de Conhecimento dos Ditames do Instrumento Convocatório/Edital e 
seus Anexos, conforme modelo (Anexo III) que deverá ser entregue pelo representante da 
proponente licitante, diretamente a Pregoeira Oficial do Município no ato do credenciamento, sob 
pena de impedimento de participar da licitação. 
 
b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, com 
reconhecimento de firma do outorgante, 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, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na 
alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. E, Declaração de 
Conhecimento dos Ditames do Instrumento Convocatório/Edital e seus Anexos, conforme modelo 
(Anexo III) que deverá ser entregue pelo representante da proponente licitante, diretamente a 
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Pregoeira Oficial do Município no ato do credenciamento, sob pena de impedimento de participar 
da licitação. 
 
5.1.1 O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto.  
 
5.1.2 Os documentos de credenciamento deverão ser apresentados em envelope separado do 
envelope de proposta e habilitação. 
 
5.1.3 É vedado a qualquer participante representar mais de uma empresa Proponente. 
 
5.1.4 A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a 
desclassificação da proposta ou inabilitação da Proponente. Neste caso, o representante ficará 
apenas impedido de se manifestar e responder pela Proponente durante os trabalhos. 
 
5.1.5 A empresa proponente somente poderá se pronunciar através de seu representante 
credenciado e ficará obrigada pelas declarações e manifestações do mesmo. 
 
5.1.6 Quando, por lapso, a documentação de credenciamento estiver dentro de quaisquer dos 
envelopes (1 ou 2), esse será entregue ao licitante que estará autorizado a retirar essa 
documentação, devendo lacrá-lo em seguida, na presença de todos, uma vez que citado 
documento encontra-se no recinto, com vistas à ampliação da disputa. 
 
5.1.7 Cada proponente licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a 
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos 
neste instrumento convocatório/edital, por sua representada. 
 
5.1.8. Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados antes do início da sessão 
do Pregão. No caso de cópias, as mesmas deverão ser autenticadas por tabelião ou pela 
Pregoeira ou por membro da sua equipe de apoio. 
 
5.1.9 A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento, impedirá a participação da licitante no presente certame. 
 
5.1.10.  Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, optante pelo 
Simples Nacional, em conformidade com os ditames da Lei Complementar nº. 123/06 e da Lei 
Complementar 147 de 07 de agosto de 2.014, será necessário à apresentação de documento que 
comprove esta condição, podendo ser na modalidade de declaração firmada pelo próprio 
interessado, devendo este documento ser entregue diretamente à Pregoeira Oficial do Município, 
no ato do credenciamento. 

6.  ENTREGA DOS ENVELOPES  

 
6.1 Os envelopes contendo a Proposta Comercial de Preços bem como a Documentação 
necessária à Habilitação, deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e rubricados nos 
invólucros dos mesmos e entregues diretamente a Pregoeira Oficial do Município, até a data e 
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horários definidos no subitem 1.1 alíneas “a” e “b” do presente instrumento, sob pena de recusa do 
seu recebimento e consequentemente impedimento de participar do certame. 

7. ENVELOPE CONTENDO PROPOSTA COMERCIAL 

 
7.1 O envelope em referência deverão ser preferencialmente na cor palha ou parda e deverá 
indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE - MG 

ATT. PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO 
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATORIO Nº: 018/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2016 

(NOME DO PROPONENTE/LICITANTE)  

8. ENVELOPE CONTENDO DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
8.1 O envelope em referência deverão ser preferencialmente na cor palha ou parda e deverá 
indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE - MG 

ATT. PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATORIO Nº: 018/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2016 

(NOME DO PROPONENTE/LICITANTE) 

9. DA PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS 

 
9.1 A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do licitante e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões 
ou entrelinhas e datada, rubricada as primeiras paginas e assinada pelo representante legal do 
licitante ou pelo procurador na ultima folha, juntando-se a procuração. 
 
9.1.1 - A Proposta Comercial, contemplando o valor total do lote, deverá ser apresentada por 
escrito. 
 
9.1.2 - A proposta e os lances, obrigatoriamente, consistirão na apresentação do valor 
homem/hora para a realização dos serviços e do percentual (%) de desconto ofertado sobre os 
preços das peças constantes das tabelas dos fabricantes, aplicando-se a fórmula indicada no item 
9.3.1.  
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9.2 - O licitante poderá apresentar proposta referente ao(s) LOTE(S) que for (em) de seu 
interesse, devendo esta(s) e os lances referir-se à integralidade de seu objeto, não se admitindo 
propostas para fornecimento parcial do objeto do lote.  
 
9.3 – Deverão ser observados os preços de referência dos lotes e de cada item, constantes do 
Termo de Referência, extraídos de pesquisa de preços de mercado, não devendo os preços 
ofertados ultrapassarem tais valores.  
 
9.3.1 - Para efeito de disputa no pregão, deverá ser inserido, no campo próprio destinado ao valor 
total do lote, o valor “VT”, obtido de acordo com a seguinte fórmula: 

  
VT = MO + VALOR PEÇAS TABELA – DESCONTO OFERECIDO 
 
Onde:  
 
VT = Valor total do lote ou lance;  
MO = Valor homem/hora;  
 
9.3.2 - Nos valores ofertados deverão ser consideradas todas as condições constantes do 
Termo de Referência, Anexo I, devendo estar previstos todos os custos com tributos, taxas, 
fretes e seguros, bem como demais despesas incidentes ou necessárias à efetivação da 
prestação dos serviços. 

 
9.4 - O percentual de desconto deverá ser apresentado com, no máximo, duas casas decimais.  
 
9.5 - O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou 
Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, e que não estiver 
sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada deverá declarar, em campo 
próprio, sua condição de ME ou EPP.  
 
9.5.1 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e 
administrativamente.  
 
9.6 - A Proposta Comercial deverá ter validade por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 
  
9.6.1 - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o mesmo 
será considerado como aceito para efeito de julgamento.  
 
9.7 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação para 
a contratação, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos.  
 
9.7.1 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 
validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias poderemos ser solicitadas prorrogação de sua 
validade a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse 
desta Prefeitura.  
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9.7.2 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior, 
dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.  

 
9.8 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato 
da entrega de sua Proposta Comercial.  
 
9.9 - O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às 
exigências previstas neste Edital.  
 
9.10 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no Pregão Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances. 

10. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
10.1 Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições de habilitação. 
 
10.2 O instrumento convocatório/edital em epigrafe é a lei interna desta licitação, portanto faz lei 
entre as partes e para tanto os documentos abaixo perquiridos são indispensáveis sob pena de 
inabilitação. 
 
10.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A HABILITAÇÃO JURÍDICA – (Art. 28): 
 

a) Registro Comercial no caso de empresa individual; 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição dos membros da Diretoria; 

c) Inscrição do Ato Constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
Diretoria em exercício; 

d) 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; 

 
10.3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL – (Art. 29): 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 

b) Certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, abrangendo inclusive as contribuições sociais. 

c) Certificado de Regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 
(FGTS); 

 
d) Certificado de Regularidade (certidão negativa de débitos) para com a Fazenda Estadual 

do domicílio ou sede do Licitante. 
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e) Certificado de Regularidade (certidão negativa de débitos) para com a Fazenda Municipal 

do domicílio ou sede do Licitante  
 

f) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT). 
 
10.4 DOCUMENTAÇÕES RELATIVAS À QUALIFICAÇÀO TÉCNICA - (Art. 30): 
 

a) Comprovação de aptidão através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando comercialização de produtos iguais ou semelhante ao da 
presente licitação. 
 

b) Alvará de localização, licença e funcionamento. 
 

10.5 DOCUMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA (Art. 31) 

 
a) Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor 

da sede ou domicilio da proponente licitante, emitida com data de emissão igual ou 
inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data da entrega dos envelopes. 
 

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;  
 

O Balanço Patrimonial poderá ser atualizado até a data da apresentação da proposta, devendo 
ser utilizado o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela Fundação 
Getúlio Vargas, ou outro indicador que o venha substituir, mediante apresentação, junto à 
documentação, de memorial de cálculo assinado pelo contador da empresa.  

 
As empresas com menos de um exercício financeiro devem apresentar Balanço de Abertura ou 
último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.  

 
Serão considerados “na forma da lei” o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e 
demonstrações contábeis assim apresentados:  

a) publicados em Diário Oficial; ou  
b) publicados em Jornal; ou  
c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 
domicílio do licitante; ou  
d) por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de 
Abertura e de Encerramento. 
 

O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis apresentadas deverão conter assinatura do 
representante legal da empresa licitante e do seu contador ou, caso apresentadas por meio de 
publicação, permitir a identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação do nome 
do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC - é 
indispensável.  
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Análise Contábil Financeira da empresa, para a avaliação de sua situação financeira, a ser 
apresentada em memorial de cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) 
e Solvência Geral (SG), assinada pelo contador responsável, com as seguintes fórmulas:  

 
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  
LC = _ATIVO CIRCULANTE__  
PASSIVO CIRCULANTE 
 
SG = ATIVO TOTAL_________________  
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
  

Será considerada apta financeiramente a empresa que tiver os índices de Liquidez Geral (LG), 
Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) maiores que 1 (um).  

 
10.6 DECLARAÇÕES DIVERSAS 

 

a) Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal, conforme modelo do Anexo IV; devendo esta declaração ser anexada junto com a 

documentação de habilitação envelope n° 02 (dois). 

 

b) Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo para participação em licitação 

junto a Administração Publica, conforme anexo V. Esta declaração deverá ser anexada 

também junto com a documentação de habilitação e colocada dentro do envelope n°: 02 

(dois). 

 

c) Declaração que a licitante possui máquinas, equipamentos e pessoal técnico 
especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, 
conforme anexo VI. 
 

Observações: 

1. Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à matriz ou à 
filial da empresa que ora se habilita para este certame licitatório. Os documentos devem ser em 
nome de uma única empresa (razão social e CNPJ), exceto Divida Ativa da União, que emite as 
CNDS abrangendo matriz e Filial. 
 
2. A ME e a EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os 
documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma 
restrição. 
 
3. Os documentos acima mencionados poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia desde que autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da 
Imprensa Oficial, ou autenticação feita por servidor do Município devidamente credenciado, desde 
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que neste último caso o interessado apresente os documentos em originais acompanhados de 
cópia.  
 
4. Será acatado integralmente o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de 
pequeno porte, previsto nos artigos 43, 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, desde que 
devidamente comprovada na sessão de julgamento à condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
 
5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração 
pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme 
estabelece o art. 43 § 1o  da Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2.014. 
 
6. A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
7.  Não constituirá causa de inabilitação a irregularidade formal que evidencie lapso isento de má-
fé e não afete o conteúdo ou idoneidade do documento. 
 
8  A documentação dos licitantes que não tiverem proposta classificadas em 1º lugar, será 
devolvida aos respectivos licitantes, ao final da sessão. 
 
9. Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos por qualquer tipo de 
protocolo ou apresentados por meio de cópias em fac-símile, mesmo autenticadas. 
 
10. Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, na ordem prevista no 
Instrumento Convocatório. 
 
11. A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação implicará na 

inabilitação da proponente/licitante.  

 

12 As certidões exigidas nas alíneas “b, c, d, e, f” deverão possuir o prazo de validade mínimo o 
dia da abertura do certame devendo a futura contratada reapresentar novas certidões no ato da 
assinatura do contrato administrativo.  
 

11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E LANCES 
 
11.1 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 
licitantes, a Pregoeira declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se 
aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta 
Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente 
credenciados. 
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11.2 CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 
11.2.1 - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando-se o 
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, 
sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 
 
11.2.2 - A Pregoeira classificará a proposta de menor preço e aquelas que tenham valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para que seus 
autores participem dos lances verbais. 
 
11.2.3 - Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições definidas no 
subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 
(três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas propostas apresentadas. 
 
11.3 - SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE: 
 
11.3.1 - não se refira à integralidade do objeto cotado; 
 
11.3.2 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
mercado, superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do 
disposto no § 3º do art. 44 e inciso I e II do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
11.3.4 - não cumpra prazos e demais exigências estabelecidas em diligências ou no edital.  
 
11.3.5 - não atenda às exigências do instrumento convocatório ou das diligências. 
  
11.4 – LANCES VERBAIS 

 
11.4.1 – Aos licitantes classificados para participação na etapa de lances, será dada a 
oportunidade de nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos, a 
partir do autor da proposta classificada de maior preço aos demais e em ordem decrescente de 
valor. 
 
11.4.2 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, 
será realizado sorteio, para definir a ordem de apresentação dos lances. 
 
11.4.3 - Apenas serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance registrado pela 
Pregoeira. 
 
11.4.4 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 
 
11.5 – JULGAMENTO 
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11.5.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE oferecido, levando-se em 
consideração, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 

 
11.5.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital. 
 
11.5.3 - A Pregoeira, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas formais 
que não afetem o seu conteúdo. 
 
11.5.4 – Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira examinará 
a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, de acordo com os critérios 
estabelecidos neste edital, decidindo motivadamente a respeito. 
 
11.5.5 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 
 
11.5.6 - Se houver apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os termos do edital e que 
seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 
 
11.5.7 - Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, a 
Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
verificação das condições de habilitação do licitante, e, assim, sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o respectivo 
licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual tenha 
apresentado proposta. 
 
11.5.8- Sendo aceitável a oferta de menor preço por lote, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições habilitatórias. 
 
11.5.9 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, a Pregoeira negociará com o proponente 
para que seja obtido melhor preço. 
 
11.5.10 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
 
11.5.11 - Da sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes, e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, Equipe 
de Apoio e pelos licitantes.  
 
11.5.12 - Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, o Pregoeiro 
devolverá aos licitantes, exceto aos vencedores, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO”. 

12. DOS RECURSOS NA FASE HABILITATÓRIA 
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12.1. Desde que registrado em ata a intenção de interpor recurso, o representante de Proponente 

Licitantes interessada na interposição de recurso, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis a 

contar do primeiro dia útil da data do julgamento do certame para apresentação das razões do 

recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em 

igual número de dias, qual seja 03 (três) dias úteis, que começarão a correr no primeiro dia útil do 

término do prazo do recorrente sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante devidamente registrada em ata 
importará a decadência do direito de recurso, conforme prescreve o inciso XX do art. 4° da Lei 
10.520/02.  
 
12.3. As razões recursais e as contra razões deverão ser dirigidas à Prefeitura Municipal de 
Ponto Chique/MG, em atenção da Pregoeira Oficial do Município, a qual reavaliará sua decisão à 
luz do direito, perquirindo o principio da legalidade decidindo motivadamente a respeito, dentro do 
prazo legal. 
 
12.4. Para validade e eficácia das pretensas recursais, os instrumentos deverão ser protocolados 
em tempo hábil, junto ao Departamento de Licitações na Praça Santana, N.º 242 -Centro – Ponto 
Chique - MG, não se admitindo qualquer instrumento formalizado e enviado por meios eletrônicos 
(email, fax e ou outros meios eletrônicos), sendo facultado o direito do envio via correio, desde 
que o instrumento seja entregue pelo correio no prazo legal. 
 
12.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
12.6. Decididos os recursos a Pregoeira Oficial do Município remeterá os autos à Procuradoria 
Geral do Município, para o devido parecer jurídico inerente a questão, e após o feito os autos 
serão encaminhados à Autoridade Máxima Municipal para fins exaração do Despacho que julgar 
conveniente conforme prescreve o inciso XXI do art. 4° da Lei 10.520/02.  
 

13 – DA ADJUDICAÇÃO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP 
 
13.1 - O objeto da presente licitação será adjudicado ao licitante que, atendendo a todas as 
condições expressas neste Edital de Pregão e seus Anexos, for declarado vencedor. 
 
13.2 - O setor gerenciador da ARP, gestor/fiscal das contratações dela decorrentes, será o Setor 
de Licitações e Contratos.  
 
13.3 – Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e o número de 
fornecedores a terem seus preços registrados, a prefeitura convocará os adjudicatários para 
assinarem a ARP, em prazo a ser estabelecido pelo setor de licitações e contratos, observado o 
prazo de validade da proposta, nos termos do item 8 do Título VI, sob pena de decair do direito a 
ter seu preço registrado, na forma do art. 81 da Lei 8.666/93. 
  
13.4 – Se os licitantes adjudicatários, convocados dentro do prazo de validade de suas propostas, 
deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita pelo 
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setor de Licitações e Contratos, a Pregoeira, examinará as propostas subsequentes e a 
habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que 
atenda ao Edital, podendo ainda, negociar o preço. 

  
13.5 - A ARP terá validade até 31.12.2016, a contar da data de sua assinatura.  

 
13.6 - A ARP não obriga a Prefeitura a efetivar as contratações, podendo realizar licitação 
específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em 
que, em igualdade de condições, os beneficiários do registro terão preferência.  

 
13.7 – A critério da Prefeitura, obedecida a ordem de classificação, os fornecedores, cujo(s) 
preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na ARP, será (o) convocado(s) pelo Setor de Licitação, 
mediante Ordem de Serviço, para disponibilizar os serviços na forma e prazos previstos, estando 
as obrigações assumidas vinculadas à proposta, ao Edital e a Ata.  
 
13.8 – O Setor de Licitações e Contratos avaliará o mercado constantemente, promovendo, se 
necessário, as negociações ao ajustamento dos preços, publicando, trimestralmente, os preços 
registrados.  

 
13.9 – Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o setor de 
Licitações e Contratos negociará com o fornecedor sua redução, caso contrário, o signatário da 
Ata poderá requerer, por escrito, o cancelamento do registro do seu preço, devendo anexar ao 
requerimento documentação comprobatória. 
 
13.10 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço registrado em razão de 
incompatibilidade com o preço vigente no mercado, mediante petição a ser protocolizada na sede 
da Prefeitura Municipal, situada à Praça Santana, n. 242, centro, Ponto Chique-MG, CEP 39.328-
000. 

 
13.11 - O fornecedor, antes de ser convocado para a retirada da Nota de Empenho, poderá 
requerer ao setor de Licitações e contratos, por escrito, o cancelamento do registro, se o preço de 
mercado tornar-se superior ao registrado ou por outro motivo superveniente, devendo apresentar 
documentação comprobatória do fato alegado, ressalvada a possibilidade de reequilíbrio 
econômico-financeiro, nos termos da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93.  
 
13.11.1 – Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará exonerado da aplicação 
de penalidade. 
  
13.11.2 - Cancelados os registros, o setor de Licitação e Contratos poderá convocar os demais 
fornecedores, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.  

 
13.11.3 - Não havendo êxito nas negociações, e não existindo mais preços registrados, a 
prefeitura procederá à revogação da ARP, relativamente ao item ou lote que restar frustrado.  
 
13.12 – O Setor de Compras juntamente com a secretaria de transportes deverá realizar o controle 
dos serviços executados, qualitativa e quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda o 
limite estimado para a contratação.  
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13.13 - Na hipótese de se atingir o limite inicialmente estimado na ARP para contratação, a 
Prefeitura, para atender a seus interesses, poderá aumentar quantitativos, anotando-os, na própria 
ARP, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites 
estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei n.o 8.666/93.  
 
13.14 – Diante da opção pelo aditamento ao quantitativo da ARP, nos termos do art. 9º, §§ 12 e 
13, do Decreto Estadual n.º 44.787/08, fica vedado o aditamento de quantitativos nos contratos 
dela decorrentes. 
 
13.15 – Os fornecedores que tiverem seus preços registrados deverão designar um membro 
efetivo de seu quadro permanente de empregados como responsável pela ARP junto a Prefeitura. 

 
13.16 – O Setor de Contratos e Licitações poderá, a qualquer momento, solicitar aos fornecedores 
que tiverem seus preços registrados a substituição do responsável, caso o mesmo não conduza 
de forma satisfatória a administração da ARP e das contratações dela decorrentes.  
 
13.17 – O Setor de Licitações e Contratos expedirá atestado de inspeção dos serviços prestados, 
que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e 
constituirá documento indispensável para a liberação dos pagamentos.  

 
13.18 – A Contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do 
contrato pela prefeitura, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias.  
 
13.19 – A Prefeitura não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não 
autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, na Ata ou Termo de Referência.  
 
13.20 - O acompanhamento e a fiscalização da Prefeitura não excluem nem reduzem a 
responsabilidade da Contratada pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes da 
contratação. 
 

14. DO ACEITE E RECEBIMENTO DAS PEÇAS E SERVIÇOS 
 
14.1 – Os serviços e peças dispostos nesta licitação serão fornecidos, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. Por ocasião da entrega, 
a Contratada deverá colher no comprovante respectivo à data, o nome, o cargo, a assinatura do 
servidor responsável pelo recebimento. 
 
14.2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
 
14.2.1 - se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
14.2.1.1 - na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por 
escrito, mantidos o preço inicialmente contratado; 
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14.2.2 - se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
14.3 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, uma vez verificado o atendimento integral 
da quantidade e das especificações contratadas.  
 
14.4 – O Contratante reserva-se o direito de não aceitar a prestação dos serviços em desacordo 
com o previsto neste instrumento convocatório e seus anexos, podendo cancelar o contrato e 
aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei nº 8.666/93. 
 

15. DOS PROCEDIMENTOS DE FORNECIMENTO E DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 
 
15.1 A Adjudicatária só estará autorizada a fornecer os objetos desta licitação a débito do 
Município de Ponto Chique - MG que será objeto de emissão de nota fiscal em conformidade com 
os quantitativos descritos na ordem de compra, não sendo permitida a emissão de nota fiscal em 
desconformidade, isentando a Administração de qualquer despesa adicional. 
 
15.2 A licitante vencedora sujeita-se a demonstrar sua capacidade de fornecimento e qualidade, 
inclusive com verificação local em qualquer época, até a efetiva entrega do objeto licitado. 
 
15.3 O atraso no fornecimento dos objetos da presente licitação ensejará à Adjudicatária em 
sanções administrativas conforme estabelece o art. 86 da Lei 8.666/93. 
 
15.4 Em hipótese alguma a Adjudicatária poderá suspender o fornecimento dos objetos desta 
licitação, com alegações no atraso de pagamento, exceto se o pagamento por parte da 
Administração for superior a 90 (noventa) dias conforme estabelece o art. 78, inciso XV da Lei 
Federal de Licitação nº: 8.666/93, sob pena de incorrer nas sanções descritas no art. 87 da Lei 
Federal de Licitação nº 8.666/93. 

16. DO PAGAMENTO DAS DESPESAS 

  
16.1 O pagamento concernente às despesas por conta da aquisição dos objetos descritos na 
ordem de compra, será efetuado pela Tesouraria do Município, através deposito bancário ou TED 
em nome da futura Adjudicatária ou futura contratada, até o 30° (trigésimo) dia a contar da data da 
nota fiscal, acompanha da respectiva ordem de compra emitida por servidor do Município 
devidamente credenciado.  
 
16.2 Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado 
para que a Licitante tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser 
contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 
 
16.3 A Administração efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os 

pagamentos à licitante vencedora. 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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17.1 As despesas da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias 
referentes ao exercício econômico-financeiro de 2016, sendo facultado à administração modificá-la 
unilateralmente quando assim lhe convier. 
 

07.04.01.26.782.0037.2113.33903000 – Material de Consumo – Ficha 849 

07.04.01.26.782.0037.2113.33903900 – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica – Ficha 861 

08.01.01.20.122.0002.2115.33903000 – Material de Consumo – Ficha 878 

08.01.01.20.122.0002.2115.33903900 – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica – Ficha 881 

 

18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
18.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que: 
 
18.1.1. Ensejar o retardamento da execução do certame; 
 
18.1.2. Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 
18.1.3. Comportar-se de modo inidôneo; 
 
18.1.4. Quando convocado, dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato; 
 
18.1.5. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
 
18.1.6. Cometer fraude fiscal. 
 
18.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, o licitante 
adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades: 
 
18.2.1. No caso de recusa injustificada do adjudicatário em realizar o objeto desta licitação, dentro 
do prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa 
compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido; 
 
18.2.2. Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências junto à Prefeitura de 
Ponto Chique; 
 
18.3. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total do contrato ou parcela de pagamento 
relativa ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso. 
 
18.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, a recusa no fornecimento do produto advir 
de caso fortuito ou motivo de força maior. 
 
18.5. Para fins de aplicação das sanções previstas nesta cláusula, será garantido ao licitante o 
direito ao contraditório e à ampla defesa. 
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18.6. Independentemente das multas aqui previstas, a Prefeitura poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
18.6.1 Advertência; 
 
18.6.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
18.6.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública nos 
termos do Art. 87, IV, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 

19 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1. A presente licitação poderá ser revogada, por interesse público; e, será anulada, por 
ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 
 
19.2. Ocorrendo anulação ou revogação desta licitação, a Prefeitura Municipal de Ponto Chique 
providenciará a publicação, contando-se a partir do primeiro dia útil subsequente, o prazo para a 
solicitação de reconsideração. 
 
19.3. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento do interesse público, da 
finalidade e da segurança do contrato a ser firmado. 
 
19.4. A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, baseando-se no interesse público, poderão relevar 
omissões meramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório. 
 
19.5. Serão lavradas atas dos trabalhos desenvolvidos, em ato público de abertura dos envelopes, 
as quais serão assinadas pela Pregoeira, sua Equipe de Apoio e representantes credenciados 
presentes. 
 
19.6. É facultado ao licitante formular protestos, consignando-os nas atas dos trabalhos, para 
prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para 
simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal. 
 
19.7. A Pregoeira e /ou o Prefeito Municipal, na forma do disposto no § 3º do art. 43, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 se reserva ao direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer 
ou complementar a instrução do processo licitatório. 
 
19.8. A licitação não implica na proposta de contrato por parte da Prefeitura Municipal de Ponto 
Chique. 
 
19.9. A qualquer momento, poderá o licitante vencedor, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, 
ser excluído da licitação, sem direito à indenização, caso a Prefeitura Municipal de Ponto Chique 
tenha conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao 
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julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou 
administrativa. 
 
19.10. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 
quaisquer documentos relativos a esta licitação. 
 
19.11. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Pregoeira e sua Equipe de 
Apoio. 
 
19.12. Quaisquer dúvidas quanto à interpretação do presente Edital e seus Anexos poderão ser 
dirimidas pela Pregoeira, desde que apresentadas por escrito, conforme prazo estabelecido neste 
Edital, e encaminhadas à Comissão Permanente de Licitação, cujo telefone para contato é o de nº. 
(38) 3624-9120 ou e-mail licitacaopontochique2013@yahoo.com.br. 
 
19.13. As dúvidas serão respondidas por escrito mediante correspondência encaminhada a todos 
os interessados. 
 

20. DOS ANEXOS 
 

20.1 Constituem anexos deste instrumento convocatório/edital, dele fazendo parte integrante: 

 

20.1.1 – Anexo I - Termo de Referência; 

 

20.1.2 – Anexo II – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

 

20.1.4 – Anexo III – Declaração de conhecimento dos ditames do instrumento convocatório/edital 

e seus anexos, em conformidade com o inciso VII do art. 4° da Lei 10.520/02, esta declaração 

deverá ser entregue a Pregoeira no ato do credenciamento, sob pena de inabilitação da 

proponente licitante.  

 

20.1.5 – Anexo IV – Declaração do cumprimento do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, em 

observância aos ditames do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, esta declaração 

deverá ser enfeixada no envelope nº 02 – documentação habilitação, sob pena de inabilitação; 

 

20.1.6 – Anexo V - Declaração de inexistência de fato impeditivo para participar da presente 

licitação, esta declaração deverá ser enfeixada no envelope 02 – documentação sob pena de 

inabilitação. 

 

20.1.7 – Anexo VI – Declaração de que possui máquinas, equipamentos e pessoal técnico 

especializado. 

 

21. DO FORO 
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21.1 Fica eleito o foro da Comarca de Brasília de Minas/MG, para dirimir qualquer duvida ou 
conflito acerca do presente instrumento convocatório/edital, sob renuncia de qualquer outra por 
melhor condições que venha oferecer. Qualquer dúvida decorrente do presente instrumento 
convocatório/edital será esclarecida pelo Departamento de Licitação, através do e-mail: 
licitacaopontochique2013@yahoo.com.br ou diretamente na sede do Município no endereço sito 
Avenida Santana, 242– Centro – Ponto Chique/MG, durante o período de expediente normal da 
Administração Municipal. 
 
 

Prefeitura Municipal de Ponto Chique/MG, 12 de Fevereiro de 2016. 
 
 
 
 

Fabianne Queiróz de Oliveira 
Pregoeira Oficial do Município 

Portaria nº 059/2016 
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ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO 
 
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação 
de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva nas maquinas pesadas da frota 
Municipal, com fornecimento de peças e acessórios genuínos da marca do veículo, ou originais de 
fábrica (desconto na tabela), compreendendo o número 6 (seis) unidades, conforme quadro 
demonstrativo, Anexo deste Termo, sendo possibilitado à Prefeitura incluir ou excluir 
maquinas a qualquer momento.  
 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

 
Manutenção e eventuais recuperações das maquinas da frota desta Prefeitura, incluindo-se todos 
os serviços de mecânica em geral, serviços mecânicos especializados em elétrico-eletrônicos, 
capotaria, vedação, diferencial, de freio, transmissão e motor, troca de rolamento de roda, 
embuchamento do eixo e outros de natureza afim, visando ao bom estado de conservação e 
perfeito funcionamento da frota de maquinas.  
 
REQUISITOS NECESSÁRIOS DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DAS INSTALAÇÕES E DOS 
EQUIPAMENTOS.  
 
Considerando que a prestação de serviços de manutenção de maquinas é uma atividade 
complexa e especializada, com utilização de ferramentas diversas, aparelhos computadorizados, 
devido às maquinas possuírem componentes eletroeletrônicos que necessitam de monitoramento 
e diagnósticos precisos, a Contratada deve dispor de uma estrutura mínima composta de: 
instalações físicas adequadas, aparatos tecnológicos traduzido em equipamentos eletroeletrônicos 
apropriados e mão de obra especializada em mecânica em geral.  
 
Possuir oficina bem estruturada, situada a um raio máximo de 250 km da sede deste 
município e, ainda:  
 
a) possuir área útil disponível para receber, com segurança, simultaneamente, no mínimo, 3 (três) 
maquinas para manutenção;  
 
b) possuir os recursos essenciais para que os serviços prestados tenham a técnica, qualidade e 
presteza exigida para os padrões do fabricante das maquinas tais como:  
 
b.1) Possuir pessoal treinado e com carteira assinada ou contrato de trabalho,  para executar os 
serviços nas maquinas de cada marca específica; 
  
b.2) Possuir equipamentos essenciais e indispensáveis para a prestação de serviços nas 
maquinas;  
 
Obs: Caso seja do interesse do licitante efetuar vistoria nas maquinas da frota desta 
prefeitura, a visita deverá ser agendada na secretaria municipal, pelos telefones (38) 3624-
9120.  
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3. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

 
Os serviços e as peças substituídas de manutenção preventiva e corretiva deverão ter a sua 
garantia por um prazo não inferior a 180 dias (seis meses).  
 

4. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
PARA A DESPESA 

 
Conforme exigência legal, o setor de licitação realizou pesquisa de preços de mercado e 
estimativa de custos junto a 3 empresas do ramo do objeto licitado para apuração do preço 
estimado para a despesa.  
 
A estimativa de preços para cada lote é a explicitada a seguir: 
 

LOTE I  
 

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÃO 

Valor médio 
(Percentual de 

Desconto e hora 
homem) 

 
 
 

01 

 
 
 
     1 

UNID. 

TABELA DE PREÇOS DA CONCESSIONÁRIA 
MARCA/MODELO: CATERPILLAR. 
MAIOR DESCONTO NO CATÁLOGO ORIGINAL E 
OU GENUÍNO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS 
E ACESSÓRIOS DO FABRICANTE EM VIGOR 
COM APRESENTAÇÃO DO MESMO. 

 
 

8,17% 

 
 
 
 
 

02 

 
 
 
 
 

150 HORAS 

MÃO DE OBRA, PARA A MONTADORA 
SUPRACITADA. SERVIÇOS MECANICOS EM 
GERAL, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 
ELETRICO-ELETRONICOS, CAPOTARIA, 
VEDAÇÃO, ESPECIALIZADOS EM DIFERENCIAL, 
SERVIÇOS DE FREIO, SERVIÇO DE 
TRASMISSÃO E MOTOR, SERVIÇO DE TROCA 
DE ROLAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE 
EMBUCHAMENTO DO EIXO E CUICA. 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE 
OBRA EM GERAL. 

 
 
 
 
 

R$ 261,67 

Valor estimado para aquisição do item 01 50.000,00 

Valor estimado para aquisição do item 02 39.250,50 

Total do lote I 89.250,50 

DESCONTO APLICADO DE 8,17% 7.291,76 

TOTAL LÍQUIDO 81.958,74 

 
LOTE II 
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ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÃO 

Valor médio 
(Percentual de 

Desconto) 

 
 
 

01 

 
 
 

1 
UNID. 

TABELA DE PREÇOS DA CONCESSIONÁRIA 
MARCA/MODELO: RANDON 
MAIOR DESCONTO NO CATÁLOGO ORIGINAL E 
OU GENUÍNO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E 
ACESSÓRIOS DO FABRICANTE EM VIGOR COM 
APRESENTAÇÃO DO MESMO. 

 
 
 

7,83% 

 
 
 
 
 

02 

 
 
 
 
 

100 HORAS 

MÃO DE OBRA, PARA A MONTADORA 
SUPRACITADA. SERVIÇOS MECANICOS EM 
GERAL, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 
ELETRICO-ELETRONICOS, CAPOTARIA, 
VEDAÇÃO, ESPECIALIZADOS EM DIFERENCIAL, 
SERVIÇOS DE FREIO, SERVIÇO DE 
TRASMISSÃO E MOTOR, SERVIÇO DE TROCA 
DE ROLAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE 
EMBUCHAMENTO DO EIXO E CUICA. 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE 
OBRA EM GERAL. 

 
     
 
 
     R$ 261,67 

Valor estimado para aquisição do item 01 30.000,00 

Valor estimado para aquisição do item 02 26.167,00 

Total do lote II 56.167,00 

DESCONTO APLICADO DE 7,83 % 4.397,88 

TOTAL LÍQUIDO 51.769,12 

 
Lote III 
 
 

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÃO 

Valor médio 
(Percentual de 

Desconto e hora 
homem) 

 
 
 
    01 

 
 
 
     1 

UNID. 

TABELA DE PREÇOS DA CONCESSIONÁRIA 
MARCA/MODELO: NEW HOLLAND 
MAIOR DESCONTO NO CATÁLOGO ORIGINAL E 
OU GENUÍNO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS 
E ACESSÓRIOS DO FABRICANTE EM VIGOR 
COM APRESENTAÇÃO DO MESMO. 

 
 

8,33% 

 
 

02 

 
 

150 
 
 
 
 

 
HORAS 

MÃO DE OBRA, PARA A MONTADORA 
SUPRACITADA. SERVIÇOS MECANICOS EM 
GERAL, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 
ELETRICO-ELETRONICOS, CAPOTARIA, 
VEDAÇÃO, ESPECIALIZADOS EM DIFERENCIAL, 
SERVIÇOS DE FREIO, SERVIÇO DE 
TRASMISSÃO E MOTOR, SERVIÇO DE TROCA 

   
       R$ 261,67 
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DE ROLAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE 
EMBUCHAMENTO DO EIXO E CUICA. 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE 
OBRA EM GERAL. 

Valor estimado para aquisição do item 01 50.000,00 

Valor estimado para aquisição do item 02 39.250,50 

Total do lote III 89.250,50 

DESCONTO APLICADO DE 8,33% 7.434,57 

TOTAL LÍQUIDO 81.815,93 

 
LOTE IV 
 

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÃO 

Valor médio 
(Percentual de 

Desconto e hora 
homem) 

 
 
 
    01 

 
 
 
     1 

UNID. 

TABELA DE PREÇOS DA CONCESSIONÁRIA 
MARCA/MODELO: HYUNDAI 
MAIOR DESCONTO NO CATÁLOGO ORIGINAL E 
OU GENUÍNO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS 
E ACESSÓRIOS DO FABRICANTE EM VIGOR 
COM APRESENTAÇÃO DO MESMO. 

 
 

8,33% 

 
 
 
 
 

02 

 
 
 
 
 

150 HORAS 

MÃO DE OBRA, PARA A MONTADORA 
SUPRACITADA. SERVIÇOS MECANICOS EM 
GERAL, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 
ELETRICO-ELETRONICOS, CAPOTARIA, 
VEDAÇÃO, ESPECIALIZADOS EM DIFERENCIAL, 
SERVIÇOS DE FREIO, SERVIÇO DE 
TRASMISSÃO E MOTOR, SERVIÇO DE TROCA 
DE ROLAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE 
EMBUCHAMENTO DO EIXO E CUICA. 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE 
OBRA EM GERAL. 

   
       
 
 
      
       R$ 261,67 

Valor estimado para aquisição do item 01 50.000,00 

Valor estimado para aquisição do item 02 39.250,50 

Total do lote IV 89.250,50 

DESCONTO APLICADO DE 7,6% 7.434,57 

TOTAL LÍQUIDO 81.815,93 

 
6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Os serviços serão realizados nas dependências da contratada, ou nas dependências da 
Prefeitura, em casos excepcionais, mediante autorização da Secretaria de Transportes, devendo a 
mesma permitir livre acesso de representantes da Prefeitura para que se proceda à fiscalização 
dos trabalhos.  
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Os serviços deverão ser realizados por técnicos treinados para atuarem nas maquinas daquela 
específica marca.  
 
Tanto a manutenção corretiva quanto a manutenção preventiva será quando a Prefeitura julgar 
necessário.  
 
A Prefeitura poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços ofertados, 
obedecido o disposto no § 1º do artigo 65, da Lei n.º 8.666/93. 
  
A Contratada se obriga a cumprir todas as condições e prazo fixados pela Prefeitura, assim como 
a observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável e a favorecer e 
garantir a qualidade do objeto.  
 
O Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, 
cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA 
com terceiros, sem autorização prévia da PREFEITURA, por escrito, sob pena de aplicação de 
sanção, inclusive rescisão contratual.  
 
Os serviços de borracharia, alinhamento/balanceamento e lanternagem/pintura poderão ser 
subcontratados pela oficina contratada, sendo de sua responsabilidade qualquer falha na 
execução dos serviços ou por emprego de peças inadequadas. 
  
Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação deverão ser 
comunicadas a Prefeitura e, na hipótese de restar caracterizada a frustração das regras 
disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão contratual.  
 
O orçamento deverá ser detalhado e fornecido previamente, no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, contado a partir do recebimento da maquina pela contratada, com exceção dos 
serviços de reparo no motor (montagem e desmontagem), funilaria e pintura, em que o prazo será 
de no máximo 5 (cinco) dias úteis.  
 
Refazer em, no máximo, 24 horas, contados a partir da comunicação, os serviços que forem 
rejeitados.  
 
Não utilizar mão de obra de terceiros SEM EXPRESSA E PRÉVIA autorização do Contratante, 
durante a vigência do contrato.  
 
Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser executados no prazo 
máximo de 03 dias a partir da autorização de execução elaborada pela Secretaria de 
Transportes.  
 
O Contratante poderá recusar o orçamento, pedir sua revisão ou aceitá-lo parcialmente, 
comprometendo-se a Contratada a executar ou fornecer o que for aprovado em todo ou em parte.  
 
Entende-se por manutenção preventiva as revisões e serviços de caráter preventivo determinadas 
pelo fabricante e explicitadas no manual do proprietário com a finalidade de avaliar as condições 
para o perfeito funcionamento das maquinas, além de detectar possíveis desgastes em peças, 
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acessórios e outros elementos, objetivando manter a maquina em perfeito estado de uso, de 
acordo com os manuais e normas específicas, incluindo as trocas autorizadas de peças que se 
fizerem necessárias ao seu bom funcionamento. Esses serviços deverão ser executados de 
acordo com a quilometragem especificada no manual do proprietário.  
 
Entende-se por manutenção corretiva as revisões e serviços de caráter corretivo, não previstas no 
manual do proprietário, mas que existem em função de adversidades em função de uso da 
unidade automotora, para possibilitar a reparação de defeitos e falhas em qualquer parte da 
maquina, com substituição de peças e acessórios genuínos, desde que autorizado pela Secretaria 
de Transportes, após verificação inicial pela Secretaria de Transportes, bem como serviços de 
mecânica, lanternagem, eletricidade, capotaria, vidraçaria, lubrificação (troca de óleo), retífica, 
borracharia, pintura, que se façam necessários para tornar operacional a maquina. Esses serviços 
deverão ser executados de acordo com a necessidade verificada na unidade automotora.  
 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Transportar a maquina da sede da Prefeitura até a oficina. Fornecer todos os esclarecimentos 
necessários à execução dos serviços contratados.  
 
Entregar as maquinas após a execução dos serviços, limpas internamente e externamente e 
aspirada quando for o caso.  
 
Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os serviços sejam realizados com esmero e 
perfeição, executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.  
 
Zelar pela guarda das maquinas que estiverem na sua responsabilidade, responsabilizando-se por 
qualquer dano ocorrido aos mesmos.  
 
Responsabilizar-se integralmente pelas maquinas recebidas do Contratante, incluindo todos os 
pertences, acessórios e objetos nela contidos, obrigando-se à reparação total da perda em caso 
de furto ou roubo, incêndios ou acidentes, independente de culpa, não transferindo tal 
responsabilidade a possíveis subcontratadas ou terceiros, desde o momento do recebimento da 
maquina para orçamento até a entrega do mesmo ao Contratante.  
 
Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza 
causados direta ou indiretamente, por seus empregados, representantes ou prepostos aos bens 
da Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou acompanhamento pelo 
Contratante.  
 
Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que a Prefeitura for compelido a 
responder por força da futura contratação, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios.  
 
Comparecer à sede do contratante, sempre que solicitado, por meio do preposto, no prazo de 24 
(vinte quatro) horas da convocação para esclarecimento de quaisquer problemas relativos aos 
serviços contratados.  
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Comunicar imediatamente a PREFEITURA qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite 
a execução do objeto licitado.  
 
Executar os serviços contratados somente com prévia autorização do Contratante.  
 
Executar quaisquer serviços não relacionados neste Termo de Referência considerados 
essenciais ou imprescindíveis ao funcionamento das maquinas.  
 
Indicar, imediatamente à assinatura da Ata de Registro de Preços e sempre que ocorrer alteração, 
um Preposto com plenos poderes para representá-la, administrativa ou judicialmente, assim como 
decidir acerca de questões relativas aos serviços, e atender aos chamados da Secretaria 
Municipal de Transportes, principalmente em situações de urgência, inclusive nos finais de 
semana e feriados, por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz.  
 
Fornecer números telefônicos ou outros meios igualmente eficazes, para contato da PREFEITURA 
com o Preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isto gere qualquer 
custo adicional.  
 
Possuir pessoal especializado em manutenção de veículos automotores, para executar os 
serviços nas maquinas de cada marca específica;  
 
Entregar na Secretaria Municipal de Transportes as peças e componentes substituídos, 
devidamente acondicionadas, no ato da entrega da maquina consertada.  
 
A Contratada obriga-se a entregar a PREFEITURA, no ato da assinatura do contrato, na condição 
de anexos, as tabelas vigentes elaboradas/fornecidas pelos fabricantes das maquinas e utilizadas 
pelas concessionárias, relativas ao número de horas utilizadas na execução de cada tipo de 
serviços e relativas, ainda, ao valor das peças e componentes, bem como suas atualizações 
subsequentes durante a vigência da ata.  
 
Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à realização dos serviços, 
conforme especificações constantes deste Termo.  
 
Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, os 
trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vícios ou incorreções resultantes da prestação dos 
serviços, imediatamente ou no prazo estabelecido, sem qualquer custo adicional a PREFEITURA.  
 
Entregar os serviços objeto do Contrato dentro das condições estabelecidas e respeitando os 
prazos fixados.  
 
Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfeição técnica dos serviços prestados.  
 
Utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade satisfazendo 
rigorosamente as especificações constantes deste Termo, as normas da ABNT e dos 
fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de regulamentação pela 
ABNT. 
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Fornecer todos os materiais a serem empregados na realização dos serviços, novos, 
comprovadamente de primeira qualidade.  
 
Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser fixados pela PREFEITURA.  
 
Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a 
sua vigência, a pedido da PREFEITURA.  
 
Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços objeto do Contrato pela 
equipe da Secretaria Municipal de Transportes, durante a sua execução.  
 
Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a 
PREFEITURA, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da 
contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado.  
 
Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a 
indicada no Contrato, e suas cláusulas, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos 
serviços e dos resultados obtidos, preservando a PREFEITURA de qualquer demanda ou 
reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.  
 

8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
Acompanhar e fiscalizar os serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em 
registro próprio as falhas detectadas e comunicando ocorrências de quaisquer fatos que exijam 
medidas corretivas por parte da contratada. 
 
 Pagar os valores contratados pelos serviços efetivamente prestados no prazo e nas condições 
contratuais. 
  
Emitir, por meio do Setor de Compras, a Ordem de Serviço;  
 
Expedir, por meio da Secretaria de Transportes, atestado de inspeção dos serviços prestados, que 
servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá 
documento indispensável para a liberação dos pagamentos; 
 
 Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente; 
 
Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 
CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, 
inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;  
 
Sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a medida for considerada 
necessária;  
 
Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos serviços;  
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Arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato, bem como dos termos aditivos 
que venham a ser firmados.  
 

9. GESTÃO /FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
O Secretário de Transportes atuará como gestor/fiscal do contrato.  
 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
O pagamento decorrente da concretização do objeto licitado será efetuado pela tesouraria 
municipal, por processo legal, em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da nota 
fiscal/fatura, desde que acompanhada de cópia autenticada, se for o caso, das certidões de 
regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao FGTS e à seguridade social, 
vigentes, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos emissores pelo gestor/fiscal do 
Contrato.  
 
Os pagamentos à CONTRATADA somente serão realizados mediante a efetiva prestação dos 
serviços nas condições estabelecidas, que será comprovado por meio de atestado de inspeção a 
ser expedido pela Secretaria de Transportes.  
 
Os pagamentos à CONTRATADA somente serão realizados mediante a efetiva prestação dos 
serviços nas condições estabelecidas, que será comprovado por meio de atestação no documento 
fiscal correspondente, pela Secretaria de Transportes. 
 
A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela contratada em inteira conformidade com as exigências 
legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.  
 
O gestor/fiscal e/ou a tesouraria da Prefeitura, identificando qualquer divergência na nota 
fiscal/fatura, deverá devolvê-la à contratada para que sejam feitas as correções necessárias, 
sendo que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do 
documento, desde que devidamente sanado o vício.  
 
O pagamento devido pela Prefeitura será efetuado por meio de depósito em conta bancária a ser 
informada pela contratada. 
 
Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação 
por parte da CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, 
compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.  
 
Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a contratada dará a prefeitura 
plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar 
ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.  
 
Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste 
nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA. 
 

11. VIGÊNCIA CONTRATUAL 
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A Ata de Registro de Preços vigorará até 31.12.2016, a contar da data da sua assinatura, com 
eficácia legal a partir da publicação de seu extrato.  
 

12. SANÇÕES 
 
Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento 
contratual:  
 
I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução dos serviços contratados, ou 
por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, 
calculados sobre o valor dos serviços contratados, conforme orçamento aprovado, por ocorrência;  
 
II. 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços contratados, conforme orçamento aprovado, no 
caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços contratados ou no 
cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão contratual;  
 
III. 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços contratados, conforme orçamento aprovado, 
na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua 
rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando a PREFEITURA, 
em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir 
o percentual da multa a ser aplicada.  
 
O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 
pagamentos devidos pela PREFEITURA. Se os valores não forem suficientes, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo 
de 3 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.  
 
As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, 
após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do 
contraditório e da ampla defesa.  
 

13. CONDIÇÕES GERAIS 
 
A PREFEITURA reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer produto ou serviço 
em desacordo com o previsto neste Termo, ou em desconformidade com as normas legais ou 
técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos 
artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 
da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas.  
 
Qualquer tolerância por parte da PREFEITURA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora 
assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, 
novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e 
podendo a PREFEITURA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.  
 
A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de 
responsabilidade entre a PREFEITURA e os agentes, prepostos, empregados ou demais 
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pessoas da CONTRATADA designadas para a execução do objeto contratado, sendo a 
CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das 
relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação 
pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer 
outra.  
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ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016 
 
 

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2016 
 

 
O MUNICIPIO DE PONTO CHIQUE, entidade de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 
01.612.500/0001-47, sediado na Praça Santana, n.º242, centro, Ponto Chique/MG, aqui 
representado, pela Sra Danielle Rabelo de Araujo, Secretária Municipal de Administração e 
Finanças, e observadas, ainda, as disposições do Edital do Processo Licitatório nº 018/2016, na 
modalidade Pregão Presencial nº 013/2016, do tipo menor preço por lote, para registro de preços, 
regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Lei Estadual nº 14.167/02, Decreto Estadual nº 44.786/08, 
Decreto Estadual nº 44.787/08, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06, Decreto 
Estadual nº 44.630/07, Lei Estadual nº 13.994/2001, e demais disposições legais aplicáveis, 
resolve registrar os preços das empresas abaixo citadas, de acordo com o resultado da 
classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial, observadas as condições do 
Edital que integram este instrumento de registro, como se nele estivessem transcritas, mediante 
as condições a seguir pactuadas:  
 

1. DO OBJETO 
 
A presente Ata tem como objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresas especializadas na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas 
maquinas pesadas da frota municipal, com fornecimento de peças e acessórios genuínos da 
marca do veículo, ou originais de fabrica (desconto na tabela), conforme especificações 
constantes do Termo de Referência do Edital do Processo Licitatório nº 018/2016, Pregão 
Presencial nº 013/2016.  
 

2. DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
2.1. Os preços das 3 (três) primeiras empresas classificadas encontram-se indicados no quadro 
abaixo, de acordo com a ordem de classificação obtida no certame licitatório, observando a 
Proposta Comercial apresentada por cada uma das empresas classificadas:  
 
Lote I  
Lote II  
Lote III 
Lote IV 
 

CLASSIFICAÇÃO  EMPRESA  VALOR 
HOMEM/HORA  

PERCENTUAL DE 
DESCONTO  
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1ª  
Classificada  

_________________
_, inscrita no CNPJ 
sob o nº ______, com 
sede na ________, 
Bairro _______ , 
_______ , a seguir 
denominada 
FORNECEDOR, 
neste ato 
representada por 
__________ Sr. (a) 
________, 
portador(a) da 
Cédula de Identidade 
nº _______ e 
inscrito(a) no CPF 
sob o nº ________  

R$____ (_____)  __ %  

2ª  
Classificada  

_______, inscrita no 
CNPJ sob o nº 
______, com sede na 
________, Bairro 
_______, _______, a 
seguir denominada 
FORNECEDOR, 
neste ato 
representada por 
__________ Sr. (a) 
________ , 
portador(a) da 
Cédula de Identidade 
nº _______ e 
inscrito(a) no CPF 
sob o nº ________  

R$____ (_____)  __ %  

3ª  
Classificada  

_______, inscrita no 
CNPJ sob o nº 
______, com sede na 
________, Bairro 
_______, _______, a 
seguir denominada 
FORNECEDOR, 
neste ato 
representada por 
__________ Sr. (a) 
________ , 
portador(a) da 
Cédula de Identidade 
nº _______ e 

R$____ (_____)  __%  
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inscrito(a) no CPF 
sob o nº ________  

 
 
2.2. As despesas decorrentes das aquisições correrão por conta das dotações orçamentárias  

 

07.04.01.26.782.0037.2113.33903000 – Material de Consumo – Ficha 849 

07.04.01.26.782.0037.2113.33903900 – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica – Ficha 861 

08.01.01.20.122.0002.2115.33903000 – Material de Consumo – Ficha 878 

08.01.01.20.122.0002.2115.33903900 – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica – Ficha 881 

 
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
3.1. O gerenciamento e fiscalização desta Ata, assim como o recebimento e a conferência dos 
serviços, serão realizados pela Secretaria de Transportes e Setor de Compras.  
 
3.2. O Secretário de Transportes e Setor de Compras atuará como gestor e fiscalizador da 
execução dos serviços contratados.  
 

5. DA VALIDADE DA ATA 
  

A Ata de Registro de Preços tem validade até 31.12.2016 a partir da data de sua assinatura, com 
eficácia legal da publicação de seu extrato. 
 

6. DA RESPONSABILIDADE POR DANOS 
 

5.1 O FORNECEDOR responderá por todo e qualquer dano provocado a PREFEITURA, seus 
servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não 
poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pela 
PREFEITURA, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo 
das multas e demais penalidades previstas na licitação.  
 
5.2 Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação 
ou prejuízo que venha a ser suportado pela PREFEITURA, decorrentes do não cumprimento, ou 
do cumprimento deficiente, pelo FORNECEDOR, de obrigações a ele atribuídas contratualmente 
ou por força de disposição legal, incluindo, mas não se limitando, a pagamentos ou 
ressarcimentos efetuados pela PREFEITURA a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, 
taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e outros.  
 
5.3 Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de 
obrigações definidas como de responsabilidade do FORNECEDOR for apresentada ou chegar ao 
conhecimento da PREFEITURA, este comunicará ao FORNECEDOR por escrito para que tome as 
providências necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, o qual ficará obrigado a 
entregar a PREFEITURA a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida 
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administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for 
assinalado. As providências administrativas ou judiciais tomadas pelo FORNECEDOR não o 
eximem das responsabilidades assumidas perante a PREFEITURA, nos termos desta cláusula.  
 
5.4 Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser 
exigidas da PREFEITURA, nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pelo FORNECEDOR, 
independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento a 
PREFEITURA mediante a adoção das seguintes providências:  
 

7. DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
6.1 O preço registrado será suspenso nos seguintes casos:  
 
a) quando o FORNECEDOR, convocado para a contratação, não apresentar documentação de 
habilitação regular nos termos do Edital: suspensão até a comprovação da regularização, se não 
for caso de reincidência;  
 
b) quando o FORNECEDOR, convocado para executar o objeto, não tiver condições de executá-lo 
parcial ou totalmente: suspensão de 90 (noventa) dias, contados da data da convocação, se não 
for caso de reincidência e o FORNECEDOR tiver comunicado ao setor de licitação da prefeitura, 
em tempo hábil, os motivos da sua impossibilidade, permitindo a convocação do fornecedor 
seguinte.  
 
6.2 O preço registrado será cancelado nos seguintes casos:  
 
6.2.1 Pela PREFEITURA:  
 
a) o FORNECEDOR não cumprir as exigências do Edital, salvo a hipótese de suspensão da letra 
“a” do subitem 6.1;  
 
b) o FORNECEDOR não formalizar a contratação decorrente do registro de preços ou não retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido, salvo se aceita sua justificativa;  
 
c) o FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do registro de 
preços;  
 
d) em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial do objeto contratado, decorrente do 
registro de preços, salvo a hipótese de suspensão da letra “b” do subitem 6.1;  
 
e) o FORNECEDOR não aceitar reduzir os preços registrados na hipótese em que esses se 
tornarem superiores aos praticados pelo mercado;  
 
f) por razões de interesse público;  
 
g) na hipótese de reincidência de fato que tenha dado origem à suspensão;  
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h) se todos os preços forem cancelados, hipótese em que se revogará a presente Ata de Registro 
de Preços.  
 
6.2.2  Pelo FORNECEDOR:  
 
a) mediante solicitação por escrito, antes de ser convocado por meio da Autorização de Serviço, 
comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata;  
 
b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior.  
 
6.2.3 O cancelamento ou a suspensão, pela PREFEITURA, de preço registrado, será precedido de 
regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório 
e da ampla defesa.  
 
6.2.4 A comunicação do cancelamento de preço registrado será formalizada pela PREFEITURA e 
publicada no Diário Oficial e em seu sítio oficial na internet, juntando-se comprovante nos autos do 
presente registro de preços.  
 

7. DAS MULTAS E PENALIDADES 
 
7.1. O FORNECEDOR, deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação 
falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou 
fraudando na execução do contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Estado e, se for o caso, será descredenciado do 
Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízo das multas previstas nesta Ata de Registro de Preços e demais cominações legais.  
 
7.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 
descumprimento da presente contratação:  
 
I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução dos serviços contratados, ou 
por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, 
calculados sobre o valor dos serviços contratados, conforme orçamento aprovado, por ocorrência.  
II. 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços contratados, conforme orçamento aprovado, no 
caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços contratados ou no 
cumprimento de obrigação legal, com a possível rescisão contratual.  
III. 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços contratados, conforme orçamento aprovado, 
na hipótese do FORNECEDOR injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua 
rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando a PREFEITURA, 
em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir 
o percentual da multa a ser aplicada.  
 
7.3. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente, após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa.  
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7.4. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 
pagamentos devidos pela PREFEITURA. Se os valores não forem suficientes, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pelo FORNECEDOR no prazo máximo 
de 3 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.  
 

8. DAS IMPUGNAÇÕES AOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
8.1. A impugnação aos preços registrados, em razão da incompatibilidade destes com os preços 
praticados no mercado, poderá ser interposta por qualquer cidadão, durante a vigência desta Ata, 
devendo atender aos seguintes requisitos de admissibilidade:  
 
8.1.1. Ser protocolizada no setor de licitação desta prefeitura, na Praça Santana, n. 242, centro, 
Ponto Chique-MG, CEP 39.328-000;  
 
a) a Prefeitura não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal ou por outras 
formas entregues em locais diversos do mencionado no item acima e que, por isso, não sejam 
protocolizadas na vigência da Ata de Registro de Preços.  
 
8.1.2. Ser dirigida ao setor de licitação e secretaria de transportes, setor gerenciador desta Ata, 
que, cumpridos os requisitos de admissibilidade, decidirá a respeito, devendo, uma vez 
comprovada a procedência do pedido, tomar, inicialmente, conforme o caso, as medidas 
constantes dos itens 7 e 8 do Título XIII do Edital;  
a) a decisão da Comissão será enviada ao impugnante via fac-símile ou correio eletrônico.  
 
8.1.3. Conter o número da Ata de Registro de Preços a qual se refere, com a descrição do objeto e 
a identificação do(s) item(s) cujo(s) preço(s) esteja(m) sendo impugnado(s);  
 
8.1.4. Conter o nome completo, a qualificação, cópia do documento de identidade e do 
Cadastro de Pessoa Física e o endereço do impugnante; 
 
8.1.5. Conter provas da incompatibilidade do preço impugnado, por meio de pesquisa atualizada 
do mercado.  
 

9. DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Comarca de Brasília de Minas, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais 
conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, valendo esta cláusula 
como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.  
 
E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata de Registro de 
Preços em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.  
 
Ponto Chique-MG, _____ de _______________ de 2016.  
 

__________________________ 
DANIELLE RABELO DE ARAUJO 

Secretária Municipal de Administração e Finanças 
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EMPRESA  
Representante legal  
Cargo  
EMPRESA  
Representante legal  
Cargo  
EMPRESA  
Representante legal  
Cargo  
 
Testemunha 1  

 
 
 

__________________________________ 
 
Testemunha 2  
____________________________________ 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DITAMES DO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO/EDITAL E SEUS ANEXOS 

 

PROCESSO LICITATORIO Nº: 018/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2016 

 

D E C L A R A Ç Ã O  
 

Para efeito da licitação em epigrafe, o signatário da presente declaração, abaixo assinado, em nome 
da empresa (................... qualificar.........), e em conformidade com o disposto na lei federal de 
licitação n° 8.666/93 “Declara” que: 
a) Tomou conhecimento e concorda com todas as condições estabelecidas no instrumento 
convocatório/edital e seus anexos, objeto do Processo Licitatório n°: 018/2016 – Pregão Presencial 
n °: 013/2016, e que não existe fato impeditivo quanto a participação da empresa qualificada acima 
em participar no certame até a presente data, bem como devemos declará-los caso venha a ocorrer 
durante a execução do futuro contrato administrativo, caso a mesma seja declarada vencedora do 
certame;  
b) no tocante aos requisitos de habilitação e que toda “Documentação/habilitação”, apresentada são 
de nossa autoria e responsabilidade e que nos preços apresentados em nossa “Proposta Comercial” 
estão inclusos todas as obrigações financeiras dentre elas encargos sociais e trabalhistas, bem 
como os demais constantes do referido instrumento licitatório e seus anexos; 
c) sob pena de ação penal que nenhum dirigente, gerente ou sócio, responsável técnico, membro do 
corpo técnico ou administrativo da declarante, pertence ao quadro temporário ou permanente da 
Prefeitura Municipal de Ponto Chique-MG; 
d) renuncia a qualquer indenização ou compensação, a qualquer título ou pretexto, em decorrência 
da participação desta empresa na supramencionada licitação;  
e) não obstante, declara ainda sob pena da lei que não foi considerada inidônea para licitar ou 
contratar com a Administração Pública nas esferas Municipais, Estaduais e/ou Federal. 
 
 Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente para um só efeito. 
 
 
Local/Data ;......./............................/.............. 

 
Nome do signatário 

CPF n°: >>> 
 

Observações: 1. Constituindo representante esta declaração deverá ser entregue pelo 

representante da proponente licitante, diretamente a Pregoeira Oficial do Município no ato do 

credenciamento, não constituindo representante esta declaração deverá ser anexada junto com a 

proposta de preços e enfeixada no envelope 01 (proposta de preços), sob pena de impedimento 

de participar do certame.  
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2016 

  

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2016 

 

    

 

DECLARAÇÃO 
 

A empresa .............................., inscrita no CNPJ sob o nº..................., 

por intermédio de seu representante 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 anos. 

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

 

 

Local/data......... de ..................... de .................. 

 

 
(Assinatura representante legal) 

 

 

 

 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. Esta declaração deverá ser anexada 

junto com a documentação de habilitação e enfeixada no envelope (02), sob pena de inabilitação. 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE INIDONEIDADE PARA CONTRATAR COM 

A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2016 

  

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2016 

 
 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

A empresa.......(.... qualificar.......), através do seu 
signatário/representante legal.............(.....qualificar......), abaixo assinado, “Declara” que não está 
sob efeito de nenhuma DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para contratar com a Administração 
Pública na esfera federal, estadual ou municipal, nos termos do Inciso IV, do Art. 87, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como que comunicará qualquer fato ou evento superveniente 
à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade 
jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico financeira. Não obstante, “Declara” 
ainda, que está ciente que a falsidade das informações fornecidas pode acarretar devolução dos 
recursos financeiros recebidos, acrescidos de juros e correção monetária, sem prejuízo de outras 
penalidades previstas em lei. 
 

Pôr ser a expressão da verdade firmo a presente declaração em uma via e para um só 

efeito. 

 

Local/Data,......de.................de 2.016 

 

 

--------------------------------------- 

Assinatura do Declarante 

 

 

 

 

Observação – esta declaração deverá ser colocado junto com a documentação habilitação e 

enfeixada no envelope nº 02, sob pena de inabilitação da proponente licitante. 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 018/2016 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2016 
 
 
 

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ) 

 

DECLARAÇÃO 

 
A empresa _____________________________________________, CNPJ/MF nº 
____________________, com sede na ________________________ tel._____________, por 
seu representante legal abaixo identificado, DECLARA para os fins de direito e sob as penas 
da lei, que possui máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, necessários para 
execução dos serviços de que trata a presente licitação, e que os mesmos estarão disponíveis 
e em perfeitas condições de uso quando da contratação dos serviços, de tal modo a não 
comprometer o bom andamento dos serviços a serem executados. 

 
 
 
(Local) , . . . de . . . . . . . . . . . . de 2016. 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
assinatura do representante legal da empresa licitante 
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MODELO - CARTA DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTAÇÃO 
 
À 
Prefeitura Municipal de Ponto Chique - MG 
At. Pregoeira Oficial do Município. 
PONTO CHIQUE - MG 
Prezada Senhora, 

              

                              A empresa...................(qualificar)..............., credencia o Sr. (......... 
qualificar...............) para representá-la em todos os atos e reuniões relativas à Licitação, inerente 
ao Processo Licitatório n°: 018/2016 – Pregão Presencial n°: 013/2016, que tem como objeto a 
Seleção da proposta mais vantajosa objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINAS 
PESADAS DA FROTA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 
GENUÍNOS DA MARCA DO VEÍCULO, OU ORIGINAIS DE FÁBRICA (DESCONTO NA 
TABELA). 

 

 

Não obstante certifica que o mesmo está autorizado a assinar atas, 

rubricar documentações e proposta comercial, assinar e apresentar instrumento de interposição de 

recursos e contestações, receber intimações e notificações, desistir expressamente dos prazos 

recursais, enfim, praticar todos os atos necessários objeto do Processo Licitatório em referência.  

 
 Local/Data ______________, __ de _____________ de 2.016. 
 

_________________________________________ 
Assinatura do representante 

(Reconhecer firma em cartório) 
 

 

 

 

 

 

Observação: Este instrumento só deverá ser emitido no caso do envio de representante 
devidamente credenciado, o qual deverá ser entregue diretamente a Pregoeira Oficial do Município, 
no ato da abertura do certame para fins credenciamento. Este modelo é exemplificativo e poderá ser 
substituído por qualquer sistema de procuração formal desde que tenha reconhecimento de firma do 
cedente  
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MODELO – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
PROCESSO LICITATORIO N°: 018/2016 
PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2016 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

A empresa (........qualificar............), através do seu representante 

abaixo assinado “Declara”, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa 

ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de 

dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por 

não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º 

da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

Local/Data..........................,  ... de ............................ de 2.016 

........................................................................ 
Nome:> 
CPF:>  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação>  A empresa na qualidade de (MICRO e EPP) que manifestar interesse de fazer uso 
das prerrogativas da Lei Federal nº 123/06, deverá anexar esta declaração junto com a proposta 
comercial de preços e enfeixar no envelope 01. 
 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE 
Estado de Minas Gerais 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Praça Santana, 242 - Centro - CEP: 39.328-000 

Telefax: (38) 3624-9120/3624-9108 
pmchique@yahoo.com 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS 
 
PROCESSO LICITATORIO N°: 018/2016 
PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2016 
 
Objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas 
na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva nas maquinas 
pesadas da frota municipal, com fornecimento de peças e acessórios genuínos da marca do 
veículo, ou originais de fábrica (desconto na tabela), conforme especificações constantes 
do Termo de Referência, Anexo I. 
 

Valor Total (VT) Lote I:  

Valor Total (VT) Lote II:  

Valor Total (VT) Lote III:  

Valor Total (VT) Lote IV: 

Razão Social do Licitante:  

CNPJ :  

Endereço :  

E-mail :  

Telefone / Fax :  

Representante : Nome:  

Identificação:  

Qualificação:  

Assinatura:  

Local e data:  

ESPECIFICAÇÃO  Valor Homem/hora (MO)  
(R$)  
(1)  

Percentual de desconto (D) 
sobre a tabela de peças dos 
fabricantes(%)  
(2)  

LOTE I   

LOTE II   

LOTE III   

LOTE IV   

 
     
 
 
OBS: Os valores a serem indicados nos campos (1) e (2) serão aqueles da fórmula utilizada na 
sessão do pregão para encontrar o Valor Total (VT), sendo (1) o valor homem/hora e (2) o valor do 
desconto a ser concedido sobre a tabela: EX: (1) valor homem/hora = R$10,00 e (2) percentual de 
desconto = 15%. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 
A Prefeitura Municipal de Ponto Chique, Estado de Minas Gerais, em cumprimento ao disposto no 
art. 21 da Lei nº 8.666/93, torna público que fará realizar Licitação na forma que segue: 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016 
 
SÍNTESE DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINAS PESADAS DA 
FROTA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA 
MARCA DO VEÍCULO, OU ORIGINAIS DE FÁBRICA (DESCONTO NA TABELA). 
 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Por Lote 
REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta – Empreitada por Preço Unitário 
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até o dia 29.02.2016 até as 14:00 horas 
SESSÃO DE JULGAMENTO: Dia 29.02.2016 logo após o credenciamento 
 
 
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório/edital e seus anexos, através do 
e-mail: licitacaopontochique2013@yahoo.com.br ou diretamente na sede do Município no 
endereço sito na Praça Santana, n. 242 – Centro – Ponto Chique/MG, durante o período de 
expediente normal da Administração Municipal, qual seja das (07:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00 
horas) – Departamento de Licitações. 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Ponto Chique/MG, 12 de Fevereiro de 2016. 
 
 
 

 
Fabianne Queiroz de Oliveira 

Pregoeira do Município 
Portaria nº 059/2016 

 
 


