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EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA  

 

ITENS EXCLUSIVOS PARA EPP/ME/COOP/MEI 

PROCESSO LICITATÓRIO 067/2017 

MODALIDADE/FORMA/TIPO PREGÃO/PRESENCIAL/ MAIOR DESCONTO POR 

LOTE 

NÚMERO DA LICITAÇÃO 031/2017 

O 

11  ––  DDOO  PPRREEÂÂMMBBUULLOO 

1.1–  O MUNICIPIO DE JACINTO MG, torna público, para conhecimento dos interessados 

que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO – PARA 

REGISTRO DE PREÇOS, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, conforme 

descrição contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 

10.520, de 2002, ao Decreto Municipal nº. 007, de 2017, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de 

Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006 e suas alterações pela Lei 

147/2014, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e demais 

exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 067/2017 

Data da abertura da 

sessão pública 
13/11/2017 

Horário 09h00min horas 

Credenciamento Das 08h30 às 09h00 min do dia 13 de Novembro de 2017. 

Local 

Sala da Comissão Permanente de Licitação – Prefeitura 

Municipal de Jacinto/MG, Av. Antônio Ferreira Lúcio, nº 343 1º 

Andar – Centro – Jacinto-MG. 

22  ––  DDOO  OOBBJJEETTOO  

2.1 - O objeto desta licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA  E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAL DE FABRICA 

DAS MARCAS DOS VEÍCULOS QUE COMPOEM A FROTA DO MUNICIPIO DE 

JACINTO MG, ASSIM COMO AQUELES VEÍCULOS QUE VIEREM A SER 

INCORPORADOS AO PATRIMONIO NO PERIODO DE VIGENCIA DESTA 

CONTRATAÇÃO, maior desconto sobre a tabela do Sistema CILIA TECNOLOGIA LTDA, 

conforme especificações constantes do Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA. 
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2.2 - A licitação será subdivida em Lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, 

facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse. 

2.3 - O critério de julgamento adotado será o maior percentual de desconto por lote,  

observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

33  ––  DDAASS  CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO 

3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação. 

3.1.1. A participação nesta licitação é exclusiva às microempresas, empresas de pequeno 

porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007. 

3.1.2. Não havendo o mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de 

cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, não será aplicado o 

disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar, com fulcro no Art. 49 da 123/2006, 

ampliando a participação às demais empresas presentes. 

3.2. As empresas que desejarem participar deste Pregão deverão no dia, hora e local estabelecido 

neste edital, proceder ao credenciamento, entregar o(a) Pregoeiro(a) os envelopes separados e 

lacrados, respectivamente, a "PROPOSTA COMERCIAL" e “DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO” contendo na parte externa o nome do(a) Pregoeiro(a), nome da empresa, nome 

e número da modalidade, data e hora da realização do certame. Declarada a abertura da sessão 

pelo(a) Pregoeiro(a), não mais serão admitidos novos proponentes.  

3.3. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso 

de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem 

aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 

Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar pelo Município de JACINTO 

MG. 

3.4 - É facultada a VISITA TÉCNICA do licitante à Prefeitura Municipal.  

3.4.1 - Caso seja do interesse do licitante efetuar vistoria nos veículos da frota do Município, 

visita técnica deverá ser agendada no Setor de licitações com agendamento prévio de 24 horas 

através do e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com ou no endereço: Av. Antônio Ferreira 

Lucio, 343, 1º Andar -  Centro - Jacinto MG. 

3.4.2 - Os veículos são utilizados para os diversos serviços do município atendendo todas as 

secretarias deste Munícipio, sendo possível que, na data e horário agendados, os mesmos não se 

encontrem, na sua totalidade, recolhidos às garagens do Município.  
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3.4.3 - A finalidade da visita é o conhecimento da condição veículos, e obtenção de demais 

esclarecimentos que o licitante julgar necessários para a futura execução do objeto.  

3.4.4 - As visitas deverão acontecer até o dia anterior à abertura das propostas, devendo ser 

agendadas através do e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com ou no endereço: Av. Antônio 

Ferreira Lucio, 343, 1º Andar -  Centro - Jacinto MG, nos dias úteis, de 8h00min às 12 h e de 

15 às 17:00h.  

3.4.5 - O licitante deverá nomear um responsável, por meio de documento, com autorização para 

realizar a visita. 3.4.6 - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto 

licitado não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua 

execução. 

3.5. Cópia deste instrumento convocatório permanecerá afixada no quadro de avisos 

localizado no hall de entrada do edifício-sede da Prefeitura Municipal e poderá ser obtida 

junto à sala da Comissão Permanente de Licitação no horário de 08 às 17 horas. 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no 

que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente 

aderirem. 

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando 

as ocorrências ao órgão gerenciador. 
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4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de 

Preços. 

4.7. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do 

prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada 

pelo órgão não participante. 

5. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

5.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório 

deverão estar devidamente representados por: 

5.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro 

documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa 

individual, contrato social ou estatuto em vigor, acompanhado de todas as alterações, no 

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

de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, 

com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito 

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; 

sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura; Alvará de funcionamento;  

5.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento 

particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em 

nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de 

identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social 

ou estatuto em vigor acompanhado de todas as alterações,  no caso de sociedades comerciais 

e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de 

seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; Alvará de 

funcionamento;  

5.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

5.3. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo 

deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste 

Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do 

documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome da licitante. 

5.4. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes 

estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-se, de qualquer 

forma, durante a sessão. 
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6. DA ABERTURA DA SESSÃO 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local 

indicados no preâmbulo deste Edital, quando a licitante, ou o seu representante, após a fase de 

credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos: 

6.1.1. Declaração de fatos impeditivos e cumprimento dos requisitos de habilitação – 

ANEXO V; 

6.1.2. Declaração de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor 

individual, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, quando 

for o caso (conforme modelo anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006 – ANEXO VII; 

6.1.2.1. A licitante microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual 

que se enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 

123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, 

portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração. 

6.1.3. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados, fechados e 

rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 

destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICÍPIO DE JACINTO MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2017 – PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 

031/2017 

(RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ N° XXXX 

 

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE JACINTO MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2017– PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 

031/2017 

(RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ N° XXXX 

6.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de 
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entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues, mediante protocolo, até 

1 (uma) hora antes da abertura da sessão pública. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser 

acondicionados em invólucro único, endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte 

identificação: 

MUNICÍPIO DE JACINTO MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2017– PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 

031/2017 

(RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ N° XXXX 

6.3. O Município de Jacinto não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e 

“Documentação de Habilitação” que não sejam entregues a PREGOEIRA designada no 

preâmbulo, no local, data e horário definidos neste Edital. 

6.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará a licitante às 

sanções previstas neste Edital. 

77--  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  

7.1.  A proposta deverá ser impressa e apresentada em papel timbrado da Empresa, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, suas folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelo seu 

representante legal, nome do proponente, número do CNPJ da Empresa, endereço, deverá ainda 

constar a proposta:  

7.1.1. Indicação de cada item, conforme especificações do objeto;  

7.1.2. Desconto apresentado por item, com no máximo 02(duas) casas decimais, em formato de 

percentual (%).  

7.1.2.1. Em caso de divergência entre a indicação do percentual de desconto e o valor expresso 

por extenso, prevalecerá o valor por extenso.  

7.1.3. Declaração do licitante ou do seu representante legal, garantindo que os descontos 

ofertados por item ou no lance que venha formular são descontos aptos, satisfatórios e suficientes 

para atendimento da execução do objeto licitado. (Anexo VI).  

7.2 - A proposta e os lances, obrigatoriamente, consistirão na apresentação do desconto para cada 

lote de peças separado por marca ofertado considerando OS PREÇOS DE REFERÊNCIA 
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CONTIDOS NO SISTEMA CILIA TECNOLOGIA LTDA.  

7.2.1 - O licitante poderá apresentar proposta referente ao(s) lote(S) que for(em) de seu interesse, 

devendo esta(s) e os lances referirem-se à integralidade de seu objeto, não se admitindo 

propostas para fornecimento parcial do objeto do item.  

7.2.2 - PERCENTUAL DE DESCONTO – Oferecido sobre o preço de peças e acessórios 

originais de primeira linha constantes das tabelas das respectivas montadoras que compõem os 

lotes, vigente na data da emissão da autorização de fornecimento. O percentual de desconto 

poderá ser apresentado com até duas casas decimais estando inclusas todas as despesas 

incidentes sobre o produto a ser adquir ido  (impostos, contribuições, seguros, frete, 

embalagens, etc). 

7.2.3 - PRAZOS DE ENTREGA DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS - O prazo para entrega dos 

produtos é de no máximo 05 (cinco) dias, contados a partir da data da autorização de 

fornecimento.  

7.2.4 – PRAZO DE GARANTIA DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS - Mínimo de 06 (seis) 

meses contados a partir da entrega no Ao Setor de Transporte do Município de Jacinto. 

7.3 - Para efeito de disputa no pregão presencial, o(a) Pregoeiro(a) considerará a melhor oferta o 

MAIOR desconto proposto.  

7.4 – A Proposta Comercial, poderá ser apresentada conforme Modelo do Anexo V, ou em 

modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas, identificação da empresa 

proponente, n.º do CNPJ, endereço, números de telefone e fac-símile, e-mail e assinatura do seu 

representante legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado, sem emendas, 

borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não 

acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a 

exata compreensão de seu conteúdo.  

7.5 - A Proposta Comercial, ajustada ao valor final, conforme Modelo do Anexo V, ou em 

modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas, identificação da empresa 

proponente, n.º do CNPJ, endereço, números de telefone e fac-símile, e-mail e assinatura do seu 

representante legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado, sem emendas, 

borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não 

acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a 

exata compreensão de seu conteúdo, constando:  

7.5.1 - O valor do desconto para os lotes de seu interesse.  
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7.6 - A simples participação neste certame implica em que:  

7.6.1. Estão aceitas todas as condições estabelecidas neste Pregão;  

7.6.2. A licitante vencedora compromete-se a fornecer o objeto desta licitação em total 

conformidade com as especificações do objeto deste Edital.  

7.6.3. A Proposta Comercial deverá ter validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação.  

7.6.3.1. Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o mesmo 

será considerado como aceito para efeito de julgamento.  

7.6.3.2 Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação 

para a contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.  

7.6.4. No caso de omissão na proposta, considerar-se-á que as suas especificações serão as que 

constam do objeto deste edital.  

7.6.5. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 

validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada prorrogação da validade 

das mesmas a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o 

interesse desta Administração.  

7.6.6. A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior, 

dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.  

7.6.7. A Proposta Comercial, ajustada ao preço final, do licitante classificado detentor do maior 

desconto deverá ser protocolizada, no prazo e forma indicados no SUBITEM 8.11 do Título 

VIII.  

7.7. O Município efetuará a retenção do IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica sobre o 

faturamento mensal, nos termos da legislação vigente.  

7.8. A participação nesta licitação nos itens cujo valor total seja inferior a R$80.000,00(oitenta 

mil reais) é preferencial às Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou 

equiparadas do ramo pertinente ao objeto licitado, nos termos do art. 48, I, da Lei Complementar 

nº 123, de 14/12/06.  

7.8.1. Na classificação para disputa por item, havendo constatação da existência de no mínimo 

3(três) Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou equiparadas do ramo 
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pertinente ao objeto licitado, sendo estas empresas competitivas, o pregoeiro aplicará os 

benefícios da LC 123/06 desclassificando as empresas de grande porte no item da disputa, assim 

sucessivamente.  

7.8.2. Os itens serão de ampla concorrência quando não existirem no mínimo 3(três) 

Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou equiparadas, competitivas, 

localizada local ou regionalmente. 

88  ––  DDAA  CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAASS  PPRROOPPOOSSTTAASS  

8.1 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem 

irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

8.2 - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.  

8.3 - O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 

relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances. 

8.4 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 

definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o 

máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 

preços oferecidos. 

99  ––  DDAA  FFOORRMMUULLAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  LLAANNCCEESS 

9.1 - Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de 

apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, 

em valores distintos e decrescentes. 

9.2- O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

9.3 - O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 

em ordem decrescente de valor. 

9.4 – O Pregoeiro definirá imediatamente antes do início da fase de lances, o valor mínimo 

admissível para lances supervenientes e o tempo máximo de intervalo entre os lances, a fim de 

disciplinar previamente o andamento da sessão. 

9.5 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
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exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, 

para efeito de ordenação das propostas. 

9.6 - Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou 

empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007 (COOP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123, de 

2006 e suas alterações pela Lei nº 147/2014, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 

9.7 - O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP e COOP participantes que 

sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira 

colocada não seja uma ME/EPP/COOP. 

9.8 - As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas 

com a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado terá o direito de 

apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no 

prazo máximo de 5 (cinco) minutos. 

9.8.1 - Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes que se 

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício 

do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior. 

9.8.2 - Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no referido 

intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro 

poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.  

9.8.3 - Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP/COOP assumirá a condição de melhor 

classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta 

inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo ME/EPP/COOP participante, 

prevalecerá a classificação inicial. 

9.9 - Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação final 

dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro 

lugar. 

9.10 - Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

a) produzidos no País; 
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b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. 

9.11 - Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio. 

9.13 - Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar com 

o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se 

admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

9.14 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

10. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. Como condição prévia à aceitação da proposta, caso a licitante detentora da proposta 

classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 

44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da 

Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção “Despesas – 

Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar 

se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, 

extrapola o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), previsto no artigo 3°, 

inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, 

§ 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado. 

10.2. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o 

exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela 

recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima 

referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 

12, da Lei Complementar n° 123, de 2006. 

10.2.1. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o 

Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor da licitante, conforme 

artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente recusa 

do lance de desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes.  

10.3. O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que apresente, imediatamente, documento 

contendo as características dos produtos ofertados, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos, dentre 

outros, sob pena de não aceitação da proposta. 

10.3.1. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões 

de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos no subitem anterior, o 
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Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de 

não aceitação da proposta, no local a ser indicado dentro de 2 (dois) dias úteis contados da 

solicitação. 

10.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de ata e comunicado aos 

licitantes. 

10.3.3. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, 

10.3.4. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 

cooperativas, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro passar à subseqüente, 

haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da 

LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

10.3.5. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante 

vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de 

classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total 

estimado, observado o valor da proposta vencedora. 

10.4. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário 

para a continuidade da mesma. 

10.5. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o 

Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

10.5.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido valor 

melhor. 

10.6. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua 

substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-

lhes validade e eficácia para fins de classificação. 

10.7. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, a licitante deverá comprovar sua 

condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 

11. DA HABILITAÇÃO 

11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

11.1.1. Cadastro Municipal de Fornecedores; 
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11.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

11.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

11.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

11.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

11.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

11.4. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Municipal de Fornecedores em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e 

habilitação técnica. 

11.5. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 

quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao Cadastro Municipal de 

Fornecedores. 

11.6. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Cadastro Municipal Fornecedores deverão 

apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e 

trabalhista, nas condições seguintes: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da 

Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do 

Comércio - DNRC; 
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e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 

que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, 

de 1971; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

11.6.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

11.6.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com efeito de negativa relativos aos Tributos 

Federais e a Divida Ativa da União e regularidade relativa à Seguridade Social, conforme 

Portaria Conjunta RFB/PGFN DE 02/10/2014. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

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

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 

(CNDT); 

e) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

11.6.3 - Qualificação Econômica- Financeira: 

a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, 

expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação; 

b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme 

Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002 – ANEXO VI. 

11.6.4. Caso o licitante tenha apresentado os documentos apresentados durante o 

credenciamento, não será obrigatório a apresentação dos mesmos junto à documentação de 

habilitação. 

11.6.5 - As declarações, deverão ser devidamente assinadas pelo sócio-proprietário da empresa, 

ou seu representante legal, desde que seja anexada a procuração pública ou particular com firma 

reconhecida por tabelião, com poderes específicos para o fim. (modelo Anexo II).  
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11.6.6 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação deste 

Pregão, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que essa apresente alguma restrição.  

11.6.7 – Os licitantes que se declararem microempresas ou empresas de pequeno porte, nos 

termos da Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores, não poderão ser inabilitados em 

razão de irregularidades quanto às certidões de regularidade fiscais apresentadas.  

11.6.7.1 – Havendo alguma irregularidade nas certidões de regularidade fiscais das 

microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da PREGOEIRA, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, observado o item anterior.  

11.6.7.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 10.6.7.1, 

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 a PREGOEIRA convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata, ou revogar a licitação.  

11.7 – Será verificado o quadro societário e o endereço dos licitantes com vistas a verificar a 

existência de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentescos, fatos que 

analisados em conjunto com outras informações, poderá indicar ocorrência de fraudes contra o 

certame licitatório. Portanto, havendo indícios de fraude, deverá ser adotada a prerrogativa do 

parágrafo terceiro do artigo 43 da Lei 8.666/93. Caso constatada a participação de um mesmo 

sócio em mais de uma empresa licitante, estas serão inabilitadas, podendo, ainda, serem 

declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública, conforme item 16. 

11.8 - Todos os documentos apresentados deverão corresponder unicamente em nome do 

licitante que se habilita para o certame: 

a) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz b) se a licitante 

for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial c) serão dispensados da filial 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

nome da matriz.  

11.9 - Os documentos emitidos via internet, terão sua autenticidade verificada nos sites das 

fontes emissoras.  

11.10. Se por razões alheias à vontade da CPL houver impossibilidade em realizar a consulta 

disposta no subitem anterior, será lavrada a ata e suspensa a sessão.  

11.11. Ocorrendo situação acima exposta, na própria Ata será marcada a nova sessão, ficando 

dispensado aviso na imprensa oficial ou qualquer outro meio de comunicação.  

11.12 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
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documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

12. DOS RECURSOS 

12.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o 

prazo de trinta minutos para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, 

mediante registro em ata. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões também em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 

de seus interesses. 

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo 

de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
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sanções previstas neste Edital.  

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 

seja(m) assinada(s) no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 

vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

14.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 

todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 

descrição do(s) lote(s), as respectivas quantidades, valores registrados e demais condições. 

14.5. No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a 

Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus Anexos, 

poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após 

feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de 

habilitação, assinar a Ata. 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

15.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser 

convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota 

de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) 

meses do contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o 

caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

15.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência postal com 

aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  

15.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração. 

15.5. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 

Administração realizará consulta ao Cadastro Municipal de Fornecedores, cujo resultado será 

anexado aos autos do processo. 

15.6. Na hipótese de irregularidade do registro no Cadastro Municipal de Fornecedores, o 
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contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, 

sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

15.7. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 

injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde 

que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, 

negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

16. DO PREÇO 

16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

16.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 

obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

17. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  

19. DO PAGAMENTO 

19.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da 

data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito 

em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

19.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na nota fiscal apresentada. 

19.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 

ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 

financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 

sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante. 

19.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

19.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao Cadastro Municipal de 

Fornecedores para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  
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19.6. Constatando-se, junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, a situação de irregularidade 

da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

19.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos.   

19.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa.  

19.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 

Cadastro Municipal de Fornecedores.   

19.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

19.11. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

19.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento  e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 

      

 

I = (6/100) 

     365 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
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20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

a) não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da 

proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da 

ata de registro de preços; 

b) apresentar documentação falsa; 

c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) cometer fraude fiscal; 

g) comportar-se de modo inidôneo. 

20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 

de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP/MEI ou o conluio entre os licitantes, 

em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

20.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no CADASTRO 

MUNICIPAL DE FORNECEDORES, pelo prazo de até cinco anos; 

c) A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

20.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

20.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. As penalidades serão obrigatoriamente registradas 

no Cadastro Municipal de Fornecedores. 
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20.6. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

Referência. 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

21.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

21.2. A impugnação deverá ser protocolada em prazo exigido pelo edital na Sede do Município – 

Setor de Licitações. 

21.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

21.4. Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto 

original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas. 

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet: licitacaojacinto1@gmail.com. 

21.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

21.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 

entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 

22 - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

22.1 - O órgão participante deste Registro de Preços é o Município de Jacinto MG. 

 

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro.   

23.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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23.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

23.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

23.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 

e do interesse público. 

23.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço Rua Antônio Ferreira Lucio, 343, 1º 

Andar, Centro, MUNICIPIO DE JACINTO MG, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 17 

horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão 

com vista franqueada aos interessados. 

23.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

a) ANEXO I - Termo de Referência; 

b) ANEXO II – Ata de Registro de Preços; 

c) ANEXO III – Termo de Minuta Proposta; 

d) ANEXO IV – Minuta de Procuração Particular; 

e) ANEXO V – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e Cumprimento dos Requisitos 

de Habilitação; 

f) ANEXO VI – Declaração Relativa à Proibição do Trabalho do Menor (Lei nº. 9.854/99); 

g) ANEXO VII - Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa 

enquadrada no art. 34, da Lei 11.488/2007; 

h) ANEXO VIII – Termo de Adesão de Carona; 

i) ANEXO IX – Minuta de Termo de Contrato. 

 

MUNICIPIO DE JACINTO MG, 26 de Outubro de 2017. 
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Mirlene Batista Rodrigues 

Pregoeira Municipal 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO 067/2017 

MODALIDADE/FORMA/TIPO Pregão/Presencial/Maior desconto por lote 

NÚMERO DA LICITAÇÃO 

 

031/2017 

11  ––  DDOO  OOBBJJEETTOO 

1. DO OBJETO  

1.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios da marca do 

veículo, maior desconto sobre a tabela do SISTEMA CILIA TECNOLOGIA LTDA, com 

fornecimento de peças e acessórios da marca do veículo.  

1.1.1. O SISTEMA CILIA TECNOLOGIA LTDA foi adquirido pelo município que 

encaminhará ordem de fornecimento aos licitantes extraindo informações do SISTEMA CILIA 

TECNOLOGIA LTDA.  

1.1.2. O licitante, a seu critério, poderá adquirir o sistema ou efetuar consultas ao sistema 

instalado no Município.  

1.2 - DOS VEICULOS  

1.2.1. Os veículos oficiais, pertencentes a frota do Município passiveis de aquisição das peças, 

objeto da contratação, são os discriminados no quadro abaixo:  

QUADRO DE VEICULOS 

VEÍCULOS PESADOS 

ITEM VEÍCULO ANO PLACA COMBUSTÍVEL 

01 IVECO CITYCLASS 70C16* 2011/2011 HLF-6417 DIESEL 

02 IVECO CITYCLASS 70C16 2011/2011 HLF-6418 DIESEL 

03 IVECO CITYCLASS 70C16* 2011/2011 HLF-6419 DIESEL 
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04 IVECO CITYCLASS 70C16 2011/2011 HLF-6420 DIESEL 

05 IVECO CITYCLASS 70C16 2011/2011 HLF-6481 DIESEL S10 

06 IVECO CITYCLASS 70C16 2012/2013 NXX-1309 DIESEL S10 

07 IVECO CITYCLASS 70C17 2013/2014 OWI-2428 DIESEL S10 

08 WOLKSVAGEM VW 15.190 

EOD 

2012/2012 HLF-9791 DIESEL S10 

09 WOLKSVAGEM VW 15.190 

EOD* 

2012/2012 HLF-9792 DIESEL S10 

10 WOLKSVAGEM VW 15.190 

EOD 

2012/2012 HLF-9793 DIESEL S10 

11 MERCEDES BENS 1519 R. 

ORE* 

2013/2014 OXC-4115 DIESEL S10 

12 CAÇAMBA CHEVROLET 

PAC2 

2013/2013 PWG-9320 DIESEL S10 

13 CAMINHÃO TANQUE 

VW/26.280 PIPA 

2013/2014 OXD-5485 DIESEL S10 

14 CAÇAMBA FORD CARGO 

1717E 

2006/2006 HMH-0292 DIESEL 

15 IVECO EURO CARGO 170E22 2010/2011 HLF-5262 DIESEL 

16 PÁ CARREGADEIRA HL740-

9S 

2014/2014 NÃO TEM DIESEL 

17 RETRO ESCAVADEIRA JCB 

3C 

2012/2013 NÃO TEM DIESEL 

18 NEW ROLLAND TL Nº 85 2013/2013 NÃO TEM DIESEL 

19 PATROL NEW ROLLAND RG 

140B 

2013/2013 NÃO TEM DIESEL 
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20 BALSA (HIDROVIÁRIO)  NÃO TEM DIESEL 

 

VEÍCULOS 02 RODAS 

ITEM MOTOCICLETA ANO PLACA COMBUSTÍVEL 

01 HONDA BROS 150 2008/2008 HBP-9876 GASOLINA 

02 HONDA CG 125 FAN 2006/2006 HBP-9849 GASOLINA 

03 HONDA CG 125 FAN 2007/2007 HBP-9422 GASOLINA 

04 HONDA CG 150 FAN 2005/2005 HBP-8433 GASOLINA 

05 HONDA BROS 150 2010/2010 HKI-0355 GASOLINA 

06 HONDA BROS 150 2010/2010 HKI-0354 GASOLINA 

07 HONDA BROS 150 2010/2010 HKI-0353 GASOLINA 

08 HONDA BROS 150 2010/2010 HKI-0352 GASOLINA 

09 HONDA BROS 150 2011-2012 HLE-0931 GASOLINA 

10 HONDA BROS 150 2011-2012 HLE-0954 GASOLINA 

11 HONDA BROS 150 2011-2012 HLE-0924 GASOLINA 

VEÍCULOS LEVES 

ITEM VEÍCULO ANO PLACA COMBUSTÍVEL 

01 FIAT UNO 2012/2013 OOY-4165 GASOLINA 

02 GOL WOLKSVAGEM 2012/2013 OPU-5688 GASOLINA 

03 FIAT DOBLÔ 2009/2009 HMH-7089 GASOLINA 

04 FIAT DOBLÔ 2010/2010 HLF-2967 GASOLINA 

mailto:licitacaojacinto1@gmail.com


 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MINAS GERAIS 

CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 

‘ O sistema CILIA TECNOLOGIA LTDA foi adquirido pelo Município em razão da dificuldade de acesso às tabelas das 

montadoras assim este sistema fornece ao usuário, no caso o município, a relação de peças com seus respectivos 

valores, tornando o procedimento de aquisição confiável e célere. Maiores informações sobre o sistema: 

https//www.cilia.com.br ou e-mail: contato@cilia.com.br. 

 

05 FIAT UNO 2010/2011 HLF-3681 GASOLINA 

06 FIAT UNO 2010/2011 HLF-3686 GASOLINA 

07 FIAT UNO VIVACE 2011/2012 NXX-0091 GASOLINA 

08 MERCEDES BENS SPRINTER  2011/2012 HLF-8057 DIESEL 

09 FIAT STRADA 2011/2012 HLF-8058 GASOLINA 

10 FIAT UNO 2012/2013 HMF-2135 GASOLINA 

11 FIAT UNO 2012/2013 OOY-4077 GASOLINA 

12 FIAT FORINO 2012/2013 HKQ-5467 GASOLINA 

13 FIAT DOBLÔ 2010/2010 HNH-0664 GASOLINA 

14 FIAT DOBLÔ 2013/2013 OPQ-8922 GASOLINA 

15 FIAT DOBLÔ 2014/2015 PVC-5545 GASOLINA 

16 RENAULT SANDERO 2014/2014 ORC-9560 GASOLINA 

17 UP WOLKSVAGEM 2014/2015 PUI-286 GASOLINA 

18 FIAT PALIO 2019/2017 PXV-0968 GASOLINA 

19 GOL WOLKSVAGEM 2008/2009 HMN-9070 GASOLINA 

20 FIAT STRADA 2007/2007 HMN-7972 GASOLINA 

21 CORSA CHEVROLET 2001/2002 HMG-1178 GASOLINA 

22 KOMBI WOLKSVAGEM 2010/2011 HLF-5364 GASOLINA 

23 UNO 2005/2005 HMN-1845 GASOLINA 

 

1.3 - PLANILHAS DE FORMACAO DE PRECOS e PRECO ESTIMADO 

  VALOR ESTIMADO 
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LOTE DESCRIÇÃO POR LOTE 

1.  Peças e acessórios originais para veículos leves e 
pesados das marcas VOLKSWAGEN 

R$ 20.000,00 

2.  Peças e acessórios originais para veículos leves e 
pesados das marcas FIAT 

R$ 20.000,00 

3.  Peças e acessórios originais para veículos leves e 
pesados das marcas CHEVROLET 
 

R$ 20.000,00 

4.  Peças e acessórios originais   para veículos leves e 
pesados das marcas RENAULT 
 

R$ 20.000,00 

5.  Peças e acessórios originais para veículos pesados da 
marca FORD 
 

R$ 20.000,00 

6.  Peças e acessórios originais para veículos pesados da 
marca IVECO 
 

R$ 20.000,00 

7.  Peças e acessórios originais para veículos pesados da 
marca MERCEDES 
 

R$ 20.000,00 

8.  Peças e acessórios originais para veículos pesados da 

marca NEW HOLLAND 

 

R$ 20.000,00 

9.  Peças e acessórios originais para veículos pesados da 

marca JCB  

R$ 15.000,00 

10.  Peças e acessórios originais para veículos pesados da 

marca HYUNDAY- PA CARREGADEIRA 

R$ 15.000,00 

11.  Peças e acessórios originais para motocicletas   da 
marca HONDA 
 

R$ 10.000,00 

1.3.1 - PERCENTUAL DE DESCONTO ESTIMADO SOBRE O PREÇO DE REFERÊNCIA 

DA TABELA CILIA: 

 

LOTE 

 

DESCRIÇÃO 

PERCENTUAL DE 
DESCONTO 
ESTIMADO 

1.  Peças e acessórios originais   para veículos leves e 
pesados das marcas VOLKSWAGEN 

10% 

2.  Peças e acessórios originais   para veículos leves e 
pesados das marcas FIAT 

10% 

3.  Peças e acessórios originais   para veículos leves  e 
pesados das marcas CHEVROLET 
 

10% 

4.  Peças e acessórios originais   para veículos leves e 
pesados das marcas RENAULT 

12% 

mailto:licitacaojacinto1@gmail.com


 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MINAS GERAIS 

CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 

‘ O sistema CILIA TECNOLOGIA LTDA foi adquirido pelo Município em razão da dificuldade de acesso às tabelas das 

montadoras assim este sistema fornece ao usuário, no caso o município, a relação de peças com seus respectivos 

valores, tornando o procedimento de aquisição confiável e célere. Maiores informações sobre o sistema: 

https//www.cilia.com.br ou e-mail: contato@cilia.com.br. 

 

 

5.  Peças e acessórios originais para veículos pesados da 
marca FORD 
 

10% 

6.  Peças e acessórios originais para veículos pesados da 
marca IVECO 
 

10% 

7.  Peças e acessórios originais para veículos pesados da 
marca MERCEDES 
 

12% 

8.  Peças e acessórios originais para veículos pesados da 

marca NEW HOLLAND 

 

12% 

9.  Peças e acessórios originais para veículos pesados da 

marca JCB  

12% 

10.  Peças e acessórios originais para veículos pesados da 

marca HYUNDAY- PA CARREGADEIRA 

12% 

11.  Peças e acessórios originais para motocicletas   da 
marca HONDA 
 

8% 

 

1.4- A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação 

pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

1.5 - Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 12 (doze), prevalecendo o prazo de 

garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior. 

22  ––  DDAA  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIVVAA 

2.1 - A aquisição dos objeto acima elencados atenderá às necessidades das Secretarias 

Municipais, visando à continuidade dos serviços prestados à população. 

Sugerimos adoção do Sistema de Registro de Preço por ser um procedimento de licitação 

onde os ganhadores não efetivam imediatamente após a adjudicação e homologação do certame a 

entrega de seus produtos nem recebem os empenhos assim que forem declarados aptos a 

negociarem com o órgão licitante, apenas comparecem ao certame para informar que estão 

dispostos a vender ao Município por um preço determinado e válido por um período de até 12 

(doze) meses.  

No registro de preços a administração tem uma garantia de fornecimento certo a preço 
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previamente declarado nas outras modalidades licitatórias corre-se freqüentemente o risco de os 

certames fracassarem por ausência de licitantes, variação nos preços, ausência de pronta 

entrega/atendimento. 

Sugerimos ainda que seja realizado o registro de preços com percentual maior desconto 

conforme sistema CILIA tecnologia, uma vez que, demasiadamente dificultoso relacionar todas 

as possíveis peças que serão utilizadas ao longo de todo o período contratado, por isso e tendo 

em vista um melhor atendimento às necessidades do Município é que fazemos tal sugestão.  

Justificamos à necessidade de contratação de fornecimento parcelado de peças e acessórios 

para a manutenção da frota Municipal, uma vez que vários setores da Prefeitura dependem da 

frota funcionando para manter o bom andamento dos serviços, bem como os Munícipes, portanto 

para que não tenhamos nenhum serviço paralisado por falta de veículo é de extrema importância 

que tais peças e serviços sejam licitados o mais rápido possível. 

É imperioso salientar que cabe a Administração eleger o produto (poder discricionário - 

conveniência e oportunidade), portanto estaremos exigindo o fornecimento de peças e acessórios 

originais ou genuínos. Os licitantes interessados poderão visitar a sede do Município para 

vistoriar as máquinas e veículos que receberão as reposições de peças, esclarecendo qualquer 

dúvida quanto a especificação e tipo de peça que será empregada nos veículos e peças. 

O Município de Jacinto MG vem adotar medidas modernas na aquisição de produtos 

destinados a manutenção de suas atividades.  

Releva notar que, em decorrência da evolução do processo de reestruturação a que está 

sendo submetido o Município, houve um significativo reflexo nas ações Administrativas da 

Prefeitura, conseqüentemente, com o aumento pela demanda de material e serviços pela 

execução de atividades administrativas. 

O Chefe do Executivo tem se preocupado em atender ao crescimento das ações do 

Município, que se refletem nos expressivos resultados obtidos quanto à eficiência administrativa. 

Neste sentido e no intuito de facilitar a realização das compras da nossa Secretaria 

recomendamos adoção do Sistema de Registro de Preço, nos termos do Decreto Municipal nº. 

007/2017. 

O Sistema de Registro de Preços é o conjunto de procedimentos para registro formal de 

preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. É um tipo 

de procedimento de licitação onde os ganhadores não efetivam imediatamente após a 

adjudicação e homologação do certame a entrega de seus produtos/serviços nem recebem os 

empenhos assim que forem declarados aptos a negociarem com o órgão licitante. 

Eles apenas comparecem ao certame para informar que estão dispostos a vender e/ou 
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prestar os serviços ao estado por um preço determinado e válido por um período de até 12 (doze) 

meses.  

No registro de preços administração tem uma garantia de fornecimento certo a preço 

previamente declarado nas outras modalidades licitatórias corre-se freqüentemente o risco de os 

certames fracassarem por ausência de licitantes, variação nos preços, ausência de pronta 

entrega/atendimento. 

Os objetivos principais do Sistema de Registro de Preços são: 

 redução de custos; 

 otimização dos procedimentos licitatórios; 

 garantia de fornecimento sempre ao menor preço praticado pelo mercado; 

 aceleração dos prazos legais exigidos para a formalização dos atos 

administrativos inerentes a licitação; 

 dispensa da obrigatoriedade de manutenção de estoques nas dependências 

do órgão (o produto fica com o licitante vencedor, no seu armazém, e por sua conta); 

 facilidade na distribuição (o produto segue uma linha reta entre fornecedor 

usuário).  

33  ––  DDAA  CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  BBEENNSS  CCOOMMUUNNSS 

3.1 - Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da 

Lei n° 10.520, de 2002.  

44  ––  MMÉÉTTOODDOOSS  EE  EESSTTRRAATTÉÉGGIIAASS  DDEE  SSUUPPRRIIMMEENNTTOO 

4.1 - O fornecimento será efetuado de acordo com as necessidades das secretarias municipais, 

com prazo de entrega não superior a 05 dias, contados a partir do recebimento da Nota de 

Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso. 

4.2 - Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço Av. Antônio Ferreira Lucio, 

343, 1º Andar – Centro - Jacinto MG, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h. 

55  ––  DDAA  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCUUSSTTOO 

5.1 - O custo estimado total da presente contratação é de R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL 

REAIS). 

5.2 - O custo estimado foi apurado a partir do levantamento sobre o consumo dos contratos dos 

anos anteriores. 

mailto:licitacaojacinto1@gmail.com


 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MINAS GERAIS 

CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 

‘ O sistema CILIA TECNOLOGIA LTDA foi adquirido pelo Município em razão da dificuldade de acesso às tabelas das 

montadoras assim este sistema fornece ao usuário, no caso o município, a relação de peças com seus respectivos 

valores, tornando o procedimento de aquisição confiável e célere. Maiores informações sobre o sistema: 

https//www.cilia.com.br ou e-mail: contato@cilia.com.br. 

 

66  ––  DDOO  RREECCEEBBIIMMEENNTTOO  EE  CCRRIITTÉÉRRIIOO  DDEE  AACCEEIITTAAÇÇÃÃOO  DDOO  OOBBJJEETTOO 

6.1 - Os bens serão recebidos: 

a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes do Edital e da proposta. 

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 

Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 03 (três) dias do recebimento 

provisório. 

6.2 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

6.3 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 

especificações técnicas exigidas. 

6.4 - O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será 

confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade 

competente. 

77  ––  DDAASS  OOBBRRIIGGAAÇÇÕÕEESS  DDAA  CCOONNTTRRAATTAADDAA 

7.1 - A Contratada obriga-se a: 

a) Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 

Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado 

da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, 

tipo, procedência e prazo de garantia; 

b) Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com 

uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 

13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

c.1) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 

substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, o produto com avarias ou defeitos; 
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d) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 

presente licitação; 

e) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

h) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

i) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer 

outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

j) Trocar qualquer peça em desacordo com o objeto do edital, ainda que constatadas após o 

recebimento e/ou pagamento, sem quaisquer ônus para a Prefeitura Municipal  

l) Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação 

na fase de habilitação. 

m) A Contratada obriga-se a entregar ao Município no ato da assinatura do contrato, na 

condição de Anexos, as tabelas vigentes elaboradas/fornecidas pelos fabricantes dos 

veículos 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 subseqüentes durante a vigência do contrato. 

88  ––  DDAASS  OOBBRRIIGGAAÇÇÕÕEESS  DDAA  CCOONNTTRRAATTAANNTTEE 

8.1 - A Contratante obriga-se a: 

a) Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
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provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 

e recebimento definitivos;  

c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

d) Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

9 – DO SISTEMA CILIA TECNOLOGIA LTDA 

9.1. O Sistema CILIA TECNOLOGIA LTDA, de fácil e rápido manuseio, proporciona redução 

de tempo na elaboração do orçamento. O detalhamento das informações do sistema permite ao 

usuário controlar, de forma padronizada, todo o processo de reparação. A diminuição do prazo 

para liberação do sinistro, além de facilitar as negociações entre oficinas e seguradoras o que traz 

agilidade e produtividade.  

9.2. Para garantir a precisão das informações, mensalmente são processadas e enviadas para os 

usuários do Sistema, um DVD com cerca de 1.8 milhões de peças, 16.657 oficinas, 47.641 

modelos de veículos e 100 montadoras cadastradas, com atualizações de dados e, 

periodicamente, conforme as novas tabelas emitidas pelas montadoras, são incluídos os ajustes 

de preços de peças no portal http://www.cilia.com.br.  

9.3. O sistema proporciona agilidade na elaboração dos orçamentos, reduzindo a ocorrência de 

erros nos orçamentos, reduzindo o tempo do veículo parado na oficina.  

9.4. Será utilizado o sistema CILIA TECNOLOGIA LTDA para base de elaboração das ordens 

de fornecimentos aplicando-se o desconto ofertado. 

10. DA ELABORAÇÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO E O PREÇO PRATICADO 

10.1. Para elaboração da ORDEM DE FORNECIMENTO a empresa deverá considerar que o 

Responsável pela manutenção dos veículos, no MUNICÍPIO, consultará no Sistema CILIA 

TECNOLOGIA LTDA o código da peça, a descrição e o seu valor correspondente.  

10.2. A fixação dos valores das peças a serem substituídas em cada revisão será estabelecida com 

base no percentual de desconto ofertado pela licitante vencedora, incidente sobre os preços 

praticados pelo sistema CILIA TECNOLOGIA LTDA.  

10.3. Ao fornecedor que não possuir o sistema poderá participar do certame, adquirir o sistema 

posteriormente, ou revisar as ordens de fornecimento no Setor de Transportes da Prefeitura 

Municipal, a critério da contratada, quando poderá ter acesso ao sistema.  
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10.4. Ao fornecedor que possuir o sistema este deverá receber a ordem de fornecimento, aferir os 

preços pelo sistema CILIA TECNOLOGIA LTDA que será confrontado com o sistema do 

gestor.  

10.5. Os descontos ofertados no pregão presencial deverão ser cumpridos rigorosamente 

aplicando-se sobre preço do SISTEMA CILIA TECNOLOGIA LTDA, o não cumprimento dos 

descontos ofertados de acordo com os preços estipulados no orçamento e considerado 

inexecução parcial do contrato estará a empresa sujeita as sanções previstas no edital e ata de 

registro de preços.  

10.6. As peças de reposição, utilizadas nos veículos em manutenção serão “PECAS 

ORIGINAIS OU GENUÍNAS”, entendendo-se por ORIGINAL, as pecas fornecidas às 

montadoras e utilizadas na linha de montagem dos veículos ou peças cujo padrão de qualidade 

seja igual ou superior às peças originais e deverão ser previamente atestadas por técnico indicado 

pelo Município.  

10.7. A empresa se responsabilizará pelas peças fornecidas. 

10.8. Não serão aceitas peças usadas, manufaturadas ou recondicionadas, sendo de 

responsabilidade da CONTRATADA, qualquer dano ou prejuízo causados pela utilização de 

peças de má qualidade. 

11 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO 

 11.1. A licitante vencedora deverá manter preposto aceito pelo Município, durante o período de 

vigência do contrato, para representa-la administrativamente e que acompanhará o fornecimento 

das peças. Inteirado de todos os fatos e procedimentos relativos/pertinentes ao objeto deste 

certame, prestara as informações sobre os mesmos quando for solicitado.  

11.2. O preposto da licitante contratada disponibilizara um meio de fácil comunicação, através 

de numero de telefone celular, no qual possa atender eventuais solicitações do Município, 

podendo ser rapidamente contatado.  

12- DA GARANTIA 

12.1. As peças de manutenção preventiva e corretiva deverão ter a sua garantia por um prazo não 

inferior a 180 dias (seis meses), prevalecendo aquele que ocorrer primeiro, a contar da data de 

emissão da Nota Fiscal. Deverão ser usadas peças e acessórios novos e genuínos ou originais, 

que atendam às especificações dos veículos e às normas da ABNT. Entende-se por itens 

genuínos, aqueles fabricados exclusivamente para uso na montagem dos veículos ou para a 

revenda nas concessionárias da marca e por originais aqueles comercializadas com o próprio 

nome do fabricante - também fornecidos para montadoras - recebem o nome de originais. 
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1133  ––  DDAASS  MMEEDDIIDDAASS  AACCAAUUTTEELLAADDOORRAASS 

13.1 - Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 

prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive 

retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano 

de difícil ou impossível reparação. 

1144  ––  DDOO  CCOONNTTRROOLLEE  DDAA  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO 

14.1 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao 

qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará 

ciência à Administração.  

14.2 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução do contrato. 

14.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.4 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

1155  --    FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  

15.1 - A Prefeitura Municipal adotará como critério para formação de planilha básica de preços 

as ultimas aquisições realizadas e comparações com os preços praticados no mercado regional. 

Segue abaixo relação com todos os veículos do Município que serão objeto para futuras 

contratações: 

VEÍCULOS PESADOS 

ITEM VEÍCULO ANO PLACA COMBUSTÍVEL 

01 IVECO CITYCLASS 70C16* 2011/2011 HLF-6417 DIESEL 

02 IVECO CITYCLASS 70C16 2011/2011 HLF-6418 DIESEL 
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03 IVECO CITYCLASS 70C16* 2011/2011 HLF-6419 DIESEL 

04 IVECO CITYCLASS 70C16 2011/2011 HLF-6420 DIESEL 

05 IVECO CITYCLASS 70C16 2011/2011 HLF-6481 DIESEL S10 

06 IVECO CITYCLASS 70C16 2012/2013 NXX-1309 DIESEL S10 

07 IVECO CITYCLASS 70C17 2013/2014 OWI-2428 DIESEL S10 

08 WOLKSVAGEM VW 15.190 

EOD 

2012/2012 HLF-9791 DIESEL S10 

09 WOLKSVAGEM VW 15.190 

EOD* 

2012/2012 HLF-9792 DIESEL S10 

10 WOLKSVAGEM VW 15.190 

EOD 

2012/2012 HLF-9793 DIESEL S10 

11 MERCEDES BENS 1519 R. 

ORE* 

2013/2014 OXC-4115 DIESEL S10 

12 CAÇAMBA CHEVROLET 

PAC2 

2013/2013 PWG-9320 DIESEL S10 

13 CAMINHÃO TANQUE 

VW/26.280 PIPA 

2013/2014 OXD-5485 DIESEL S10 

14 CAÇAMBA FORD CARGO 

1717E 

2006/2006 HMH-0292 DIESEL 

15 IVECO EURO CARGO 170E22 2010/2011 HLF-5262 DIESEL 

16 PÁ CARREGADEIRA HL740-

9S 

2014/2014 NÃO TEM DIESEL 

17 RETRO ESCAVADEIRA JCB 

3C 

2012/2013 NÃO TEM DIESEL 

18 NEW ROLLAND TL Nº 85 2013/2013 NÃO TEM DIESEL 

19 PATROL NEW ROLLAND RG 2013/2013 NÃO TEM DIESEL 
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140B 

20 BALSA (HIDROVIÁRIO)  NÃO TEM DIESEL 

 

VEÍCULOS 02 RODAS 

ITEM MOTOCICLETA ANO PLACA COMBUSTÍVEL 

01 HONDA BROS 150 2008/2008 HBP-9876 GASOLINA 

02 HONDA CG 125 FAN 2006/2006 HBP-9849 GASOLINA 

03 HONDA CG 125 FAN 2007/2007 HBP-9422 GASOLINA 

04 HONDA CG 150 FAN 2005/2005 HBP-8433 GASOLINA 

05 HONDA BROS 150 2010/2010 HKI-0355 GASOLINA 

06 HONDA BROS 150 2010/2010 HKI-0354 GASOLINA 

07 HONDA BROS 150 2010/2010 HKI-0353 GASOLINA 

08 HONDA BROS 150 2010/2010 HKI-0352 GASOLINA 

09 HONDA BROS 150 2011-2012 HLE-0931 GASOLINA 

10 HONDA BROS 150 2011-2012 HLE-0954 GASOLINA 

11 HONDA BROS 150 2011-2012 HLE-0924 GASOLINA 

VEÍCULOS LEVES 

ITEM VEÍCULO ANO PLACA COMBUSTÍVEL 

01 FIAT UNO 2012/2013 OOY-4165 GASOLINA 

02 GOL WOLKSVAGEM 2012/2013 OPU-5688 GASOLINA 

03 FIAT DOBLÔ 2009/2009 HMH-7089 GASOLINA 

mailto:licitacaojacinto1@gmail.com


 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MINAS GERAIS 

CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 

‘ O sistema CILIA TECNOLOGIA LTDA foi adquirido pelo Município em razão da dificuldade de acesso às tabelas das 

montadoras assim este sistema fornece ao usuário, no caso o município, a relação de peças com seus respectivos 

valores, tornando o procedimento de aquisição confiável e célere. Maiores informações sobre o sistema: 

https//www.cilia.com.br ou e-mail: contato@cilia.com.br. 

 

04 FIAT DOBLÔ 2010/2010 HLF-2967 GASOLINA 

05 FIAT UNO 2010/2011 HLF-3681 GASOLINA 

06 FIAT UNO 2010/2011 HLF-3686 GASOLINA 

07 FIAT UNO VIVACE 2011/2012 NXX-0091 GASOLINA 

08 MERCEDES BENS SPRINTER  2011/2012 HLF-8057 DIESEL 

09 FIAT STRADA 2011/2012 HLF-8058 GASOLINA 

10 FIAT UNO 2012/2013 HMF-2135 GASOLINA 

11 FIAT UNO 2012/2013 OOY-4077 GASOLINA 

12 FIAT FORINO 2012/2013 HKQ-5467 GASOLINA 

13 FIAT DOBLÔ 2010/2010 HNH-0664 GASOLINA 

14 FIAT DOBLÔ 2013/2013 OPQ-8922 GASOLINA 

15 FIAT DOBLÔ 2014/2015 PVC-5545 GASOLINA 

16 RENAULT SANDERO 2014/2014 ORC-9560 GASOLINA 

17 UP WOLKSVAGEM 2014/2015 PUI-286 GASOLINA 

18 FIAT PALIO 2019/2017 PXV-0968 GASOLINA 

19 GOL WOLKSVAGEM 2008/2009 HMN-9070 GASOLINA 

20 FIAT STRADA 2007/2007 HMN-7972 GASOLINA 

21 CORSA CHEVROLET 2001/2002 HMG-1178 GASOLINA 

22 KOMBI WOLKSVAGEM 2010/2011 HLF-5364 GASOLINA 

23 UNO 2005/2005 HMN-1845 GASOLINA 
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16.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 

2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no 

decorrer da contratação: 

a) Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 

b) Apresentar documentação falsa; 

c) Comportar-se de modo inidôneo; 

d) Cometer fraude fiscal; 

e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no 

Contrato. 

16.2 – A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

b) Multa: 

b.1) Moratória de até 0,33% (zero, vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias; 

b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa 

moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Jacinto pelo prazo de até 

dois anos; 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de 

até cinco anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados; 
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16.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

16.4 - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar 

e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, 

em razão do contrato decorrente desta licitação: 

a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

16.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

16.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

16.6 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou  ainda, quando for o 

caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

16.7 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

16.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de 

Fornecedores. 

16.8 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

16.9 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas 

no Edital. 

17. FISCALIZACAO: 
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17.1. A fiscalização do fornecimento será exercida por representante legal da CONTRATANTE, 

neste ato denominado GESTOR DE FROTA, devidamente designado pela Secretaria Geral, 

conforme Art. 67 da Lei no 8.666/93, cabendo a ele à ratificação da qualidade dos produtos 

prestados.  

17.2. O Gestor de Frotas tem livre acesso ao estabelecimento comercial da empresa contratada, 

dentro do horário de funcionamento do estabelecimento, para aferição dos produtos que serão 

adquiridos, não podendo ser impedido, devendo ser devidamente atendido e tratado com 

respeito. 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 031/2017 

(Preenchida em papel timbrado da proponente) 

DADOS A CONSTAR NA 

PROPOSTA 

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do Representante Legal  

Estado civil do Representante 

Legal 
 

Nacionalidade do Representante 

Legal 
 

Identidade do Representante 

Legal 
 CPF do Representante Legal  

Prazo de Validade da Proposta 60 dias 

Local de Entrega e prazo de 

entrega 
05 dias, entregue na sede do município de JACINTO MG. 

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, 

frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do 

objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de 

propostas e seus anexos. 

Declarações: A empresa acima nomeada declara ainda, sob as penas da Lei, que: 

 Submete-se a todas as condições do edital de pregão presencial nº 031/2017 e seus 

respectivos anexos; 

 Está ciente das obrigações que irá assumir caso seja vencedora da licitação; 

 Compromete-se, caso seja vencedora da licitação, a fornecer as peças na forma, 

condições e prazos estabelecidos na ata de registro de preço. 

 Compromete-se a disponibilizar um Catálogo ou cópia deste ao Município, para efeito de 

fiscalização da execução do objeto, no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços. 
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ANEXO II -  MODELO DE PROPOSTA  

LOTE N° 01 – VOLKWAGEM Lote 01 VALOR DA 
PROPOSTA 

POR LOTE 

Desconto sobre preço de peças de 1ª linha 

e/ou genuínas (informar o % de desconto 

incidente sobre o preço da tabela fabricante 

de acordo ao SISTEMA CILIA, não inferior 

a 10%) 

PERCENTUAL DE 

DESCONTO 

 

 

LOTE N° 02 - FIAT Lote 02 VALOR DA 
PROPOSTA 

POR LOTE 

Desconto sobre preço de peças de 1ª linha 

e/ou genuínas (informar o % de desconto 

incidente sobre o preço da tabela do 

fabricante de acordo ao SISTEMA CILIA, 

não inferior a 10%) 

PERCENTUAL DE 

DESCONTO 

 

 

LOTE N° 03 –CHEVROLET  Lote 03 VALOR DA 
PROPOSTA 

POR LOTE 

Desconto sobre preço de peças de 1ª linha 

e/ou genuínas (informar o % de desconto 

incidente sobre o preço da tabela do 

fabricante de acordo ao SISTEMA CILIA, 

não inferior a 10%) 

PERCENTUAL DE 

DESCONTO 

 

 

LOTE N° 04 – RENAULT  Lote 04 VALOR DA 
PROPOSTA 

POR LOTE 

Desconto sobre preço de peças de 1ª linha 

e/ou genuínas (informar o % de desconto 

PERCENTUAL DE 

DESCONTO 
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incidente sobre o preço da tabela do 

fabricante de acordo ao SISTEMA CILIA, 

não inferior a 12%) 

 

LOTE N° 05 – FORD  Lote 05 VALOR DA 
PROPOSTA 

POR LOTE 

Desconto sobre preço de peças de 1ª linha 

e/ou genuínas (informar o % de desconto 

incidente sobre o preço da tabela do 

fabricante de acordo ao SISTEMA CILIA, 

não inferior a 10%) 

PERCENTUAL DE 

DESCONTO 

 

  

LOTE N° 06 – IVECO  Lote 06 VALOR DA 
PROPOSTA 

POR LOTE 

Desconto sobre preço de peças de 1ª linha 

e/ou genuínas (informar o % de desconto 

incidente sobre o preço da tabela do 

fabricante de acordo ao SISTEMA CILIA, 

não inferior a 10%) 

PERCENTUAL DE 

DESCONTO 

 

 

LOTE N° 07 – MERCEDES BENS Lote 07 VALOR DA 
PROPOSTA 

POR LOTE 

Desconto sobre preço de peças de 1ª linha 

e/ou genuínas (informar o % de desconto 

incidente sobre o preço da tabela do 

fabricante de acordo ao SISTEMA CILIA, 

não inferior a 12%) 

PERCENTUAL DE 

DESCONTO 

 

 

LOTE N° 08 – NEW HOLLAND Lote 08 VALOR DA 
PROPOSTA 

POR LOTE 

Desconto sobre preço de peças de 1ª linha 

e/ou genuínas (informar o % de desconto 

PERCENTUAL DE 

DESCONTO 
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incidente sobre o preço da tabela do 

fabricante de acordo ao SISTEMA CILIA, 

não inferior a 12%) 

 

LOTE N° 09 – JCB Lote 09 VALOR DA 
PROPOSTA 

POR LOTE 

Desconto sobre preço de peças de 1ª linha 

e/ou genuínas (informar o % de desconto 

incidente sobre o preço da tabela do 

fabricante de acordo ao SISTEMA CILIA, 

não inferior a 12%) 

PERCENTUAL DE 

DESCONTO 

 

 

LOTE N° 10 – HYUNDAY – PA 

CARREGADEIRA 

Lote 10 VALOR DA 
PROPOSTA 

POR LOTE 

Desconto sobre preço de peças de 1ª linha 

e/ou genuínas (informar o % de desconto 

incidente sobre o preço da tabela do 

fabricante de acordo ao SISTEMA CILIA, 

não inferior a 12%) 

PERCENTUAL DE 

DESCONTO 

 

 

LOTE N° 11 – HONDA Lote 11 VALOR DA 
PROPOSTA 

POR LOTE 

Desconto sobre preço de peças de 1ª linha 

e/ou genuínas (informar o % de desconto 

incidente sobre o preço da tabela do 

fabricante de acordo ao SISTEMA CILIA, 

não inferior a 8%) 

PERCENTUAL DE 

DESCONTO 

 

 

          Local e data 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO III - MODELO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR 

 

EMPRESA OUTORGANTE:  

CNPJ Nº:  

ENDEREÇO:  

NOME DO (A) OUTORGADO (A):  

CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº:  

CPF Nº:  

ENDEREÇO:  

 

Pelo presente instrumento de procuração, a empresa OUTORGANTE nomeia e 

constitui seu bastante procurador, perante o MUNICÍPIO DE JACINTO MG o (a) 

OUTORGADO (A), com poderes para a formulação de propostas, com lances verbais, para 

a interposição de recursos, bem como para os demais atos inerentes ao PREGÃO 

(PRESENCIAL) Nº 031/2017, podendo, para tanto praticar todos os atos e meios para o 

perfeito e cabal cumprimento do presente mandato, o que tudo dará por firme e valioso.  

 

Local e data 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

ESTA PROCURAÇÃO DEVERÁ TER RECONHECIMENTO DE FIRMA E SER 

ACOMPANHADA DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA E/OU ALTERAÇÃO 

VIGENTE 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 

 A empresa (RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ (CNPJ), estabelecida na 

(ENDEREÇO COMPLETO), por intermédio do seu representante legal (NOME DO 

REPRESENTANTE LEGAL), CPF (CPF), infra-assinado, para cumprimento no inciso VII, 

do Artigo 4º, da Lei Federal 10.520/02, de 17/07/2002, publicada no D.O.U de 18/07/2002, 

DECLARA que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e que cumpre plenamente todos 

os requisitos de habilitação exigidos no EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) XXX/2017, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Local e Data 

 

Nome da Empresa 

Nome e Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO 

TRABALHO DO MENOR (LEI Nº. 9.854/99) 

 

Declaro, observado o disposto nos artigos 27, inciso V; 78, inciso XVIII da Lei 8.666/93 e artigo 

7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, que não utilizo menores de 18 (dezoito) anos para 

trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer 

tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Estou ciente de que a inobservância destas disposições legais poderá acarretar a minha imediata 

inabilitação ou desclassificação e/ou rescisão do contrato administrativo em curso. 

 

Local e Data. 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

ASSINATURA SOBRE CARIMBO 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, OU COOPERATIVA ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI 11.488, 

DE 2007 

 

 

 

(nome/razão social) ............................................., inscrita no CNPJ n° 

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

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

......................................... e do CPF nº .............................................., DECLARA, sob as 

sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser MICROEMPRESA ou 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da legislação vigente, não possuindo 

nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06 e 

suas alterações pela Lei nº 147/2014. 

 

Local e data 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

ASSINATURA SOBRE CARIMBO 
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ANEXO VII – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO XXX/2017 

MODALIDADE/FORMA/TIPO Pregão/Presencial/Menor Preço por lote 

NÚMERO DA LICITAÇÃO 

VALIDADE 

XXX/2017 

12 meses 

11  ––  DDOO  OOBBJJEETTOO 

 

O MUNICIPIO DE XXXXXXX, com sede no(a) ......, na cidade de ........, inscrito(a) no 

CNPJ/MF sob o nº ....., considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na 

forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./2017, processo administrativo n.º ........, 

RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de 

acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as 

condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em 

conformidade com as disposições a seguir: 

 

11  ––  DDOO  OOBBJJEETTOO 

1.1 - O objeto desta Ata é o Registro de Preços para futura e eventual contratação de 

_________________________________ conforme proposta renovada, anexo I desta ata de 

registro de preços, obtidos após a aplicação dos descontos registrados.  

1.2 – Deverão ser respeitadas as especificações e condições de fornecimento contido no Edital 

que precedeu esta Ata de Registro de Preços e dela fica fazendo parte integrante. 

LOT

E 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

MARCA/ 

FABRICANTE 

QUANTIDA

DE MÍNIMA 

PERCENTUA

L 

CONTRATAD

O 

VLR 

TOTAL 

DO 

LOTE 

      

1.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação 

pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 
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2 - DOS DESCONTOS REGISTRADOS E DA FORMA DE PAGAMENTO 

2.1 - Os descontos registrados e a obtenção dos preços unitários através da aplicação dos 

descontos, bem como as especificações, encontram-se indicados no Anexo desta ata de registro 

de preços.  

2.2 – Os valores obtidos serão referência para cálculo e emissão das Ordens de fornecimento nos 

termos do Anexo I do edital de Licitações que precede esta Ata de Registro de preços.  

2.2.1 - Os preços referidos constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pelo 

fornecimento objeto desta Ata de Registro de Preços. 

2.3. Os pagamentos à CONTRATADA somente serão realizados mediante o efetivo 

fornecimento de peças nas condições especificadas nesta Ata e no Termo de Referência, Anexo I 

do Edital, que será comprovada por meio do atestado de inspeção.  

2.3.1. Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal Geral em até 30(trinta) dias 

úteis após a apresentação da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA, desde que acompanhada da 

documentação exigida.  

2.3.2. A nota fiscal/fatura será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as 

exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando 

exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias.  

2.3.3. Caso a CONTRATADA não encaminhe a nota fiscal/fatura e demais documentos ao 

MUNICÍPIO no prazo fixado, a data do pagamento poderá ser alterada na mesma proporção dos 

dias úteis de atraso.  

2.3.4. O MUNICÍPIO, identificando quaisquer divergências na nota fiscal/fatura, mormente no 

que tange a valores das peças fornecidas, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que sejam 

feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado para pagamento será contado 

somente a partir da reapresentação/substituição do documento, desde que devidamente sanado o 

vício.  

2.3.5. Os pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO serão efetuados por meio de depósito em conta 

bancária a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser 

convencionada entre as partes.  

2.3.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 

obrigação por parte da CONTRATADA, seja relativa à execução do objeto, seja quanto à 

documentação exigida para a liberação dos pagamentos, sem que isto gere direito a alteração de 
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preços, correção monetária, compensação financeira ou interrupção no fornecimento.  

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

nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.  

2.3.8. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA dará ao 

MUNICÍPIO plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente aos produtos nela 

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

2.3.9. A liberação do pagamento da nota fiscal/fatura relativa ao último mês de fornecimento 

somente ocorrerá mediante a plena e cabal comprovação do cumprimento de todas as obrigações 

contratualmente previstas, especialmente a apresentação de todos os documentos exigidos, bem 

como a correção de todas as eventuais pendências apuradas. 

3 – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 

assinatura. 

3.2 - É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos termos do §2º, do artigo 4º, 

do Decreto nº 3.931, de 2001, desde que o prazo total de vigência, computada a prorrogação, não 

ultrapasse 1 (um) ano. 

4 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

4.1 - O compromisso do fornecimento só estará caracterizado após o recebimento da 

"Requisição/Pedido" ou instrumento equivalente, devidamente precedido do Termo de Contrato, 

quando cabível, e/ou da competente Nota de Empenho, decorrentes desta Ata de Registro de 

Preços.  

4.2 - Quando cabível a lavratura do Termo de Contrato, a Detentora será convocada para, no 

prazo de 02 (dois) dias corridos, contados a partir da data da convocação, assiná-lo, recolhendo, 

para tanto, os emolumentos devidos e apresentação dos documentos referidos no item 4.4, desde 

que cumpridas as exigências legais, momento em que lhe será entregue a correspondente Nota de 

Empenho.  

4.3 - Quando desnecessária a lavratura do Termo de Contrato, o prazo para retirada da Nota de 

Empenho será de 03 (três) dias corridos, contados a partir da convocação da Detentora.  

4.4 - A contratação estará sempre condicionada à apresentação dos seguintes documentos, 

devidamente atualizados: a) Certidão de Inexistência de Débito para com a Seguridade Social; b) 

Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço 
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(FGTS); c) Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela Secretaria Municipal da sede 

da contratada.  

4.5 - A "Requisição/Pedido" ou instrumento equivalente, deverá obrigatoriamente conter: data, 

número do processo, número da Ata de RP, número do Termo de Contrato, quando for o caso, 

número da Nota de Empenho, tipo e quantidade da mercadoria solicitada, valor, local(ais) de 

entrega, assinatura do responsável pela Unidade Requisitante, data da recepção pela Detentora e 

assinatura de seu preposto, com a sua identificação. Deverá ser juntada cópia do pedido nos 

processos de requisição e no de liquidação da despesa, observadas as estimativas de consumo 

apresentadas pelo Secretário.  

4.6 - A Detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata.  

4.7 - Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber o “Pedido”, o 

mesmo deverá ser enviado pelo Correio registrado, considerando-se como efetivamente recebido 

na data do registro para todos os efeitos legais.  

4.8 - O prazo máximo para entrega da(s) mercadoria(s), parceladamente ou não, a critério da 

Unidade Requisitante, será imediatamente, contado a partir do dia seguinte à data do 

recebimento da “Requisição/Pedido”, ou instrumento equivalente, pela Detentora.  

4.9 - O(s) Técnico(s) ou Responsável(eis) da Unidade Requisitante da Prefeitura Municipal de 

Jacinto  - MG deverão recusar o recebimento da mercadoria que estiver em desacordo com o 

pedido, bem como com as especificações constantes desta Ata de R.P, que serão devolvidos e 

descontados da fatura/nota fiscal, observado o item VII da presente Ata.  

4.10 - Corre por conta da detentora qualquer prejuízo causado ao material em decorrência do 

transporte.  

4.11 - produtos deverão ser entregues no almoxarifado da prefeitura Municipal.  

4.12 - A Secretaria Municipal Geral e/ou pessoal responsável devidamente designado para este 

fim, atestará o recebimento das peças e que servirá como instrumento de avaliação do 

cumprimento das obrigações contratuais. 

55  ––  DDAA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  DDAA  AATTAA  DDEE  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS 

5.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no 

artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao 
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órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

5.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

5.4 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado; 

5.5 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 

5.6 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

5.7 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão 

gerenciador poderá: 

5.8 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando 

a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do 

pedido de fornecimento; e 

5.9- Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

5.10 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 

Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

5.11 - Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de 

Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.  

66  ––  DDOO  CCAANNCCEELLAAMMEENNTTOO  DDOO  RREEGGIISSTTRROO 

6.1 - O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo 

específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando: 

6.2 - Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

6.3 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o 

contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

6.4 - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
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praticados no mercado; 

6.5 - Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

6.6 - Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

6.7 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de 

fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso 

fortuito ou de força maior. 

6.8 - Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do 

registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 

77  ––  DDAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  CCOOMM  OOSS  FFOORRNNEECCEEDDOORREESS 

7.1 - A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será 

formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, 

autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 

8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do parágrafo 4º, do artigo 3º, do Decreto 

nº 3.931, de 2001. 

7.2 - As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata 

de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo 

pedido de contratação. 

7.3 - O órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece vantajoso, 

mediante realização de pesquisa de mercado prévia à contratação (artigo 3°, parágrafo 4°, inciso 

II, do Decreto n° 3.931, de 2001). 

7.4 - O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no 

prazo de até 05 (CINCO) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento 

equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. 

7.5 - Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 

fornecedor e aceita pela Administração. 

7.6 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 
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7.7 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

7.8 - É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

7.9 - A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade 

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

licitação. 

7.10 - Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da 

Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências 

verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando 

ciência à Administração. 

88––  DDAA  VVIIGGÊÊNNCCIIAA  DDAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

8.1 - Cada contrato firmado com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições 

definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo de 

05 (cinco) dias, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do artigo 57 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.2 - A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à 

contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em 

restos a pagar. 

99  ––  DDOO  PPRREEÇÇOO 

9.1 - Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 

1100  --  DDAASS  PPEEÇÇAASS::  DDOO  FFOORRNNEECCIIMMEENNTTOO  DDAASS  PPEEÇÇAASS  

10.1 - A empresa contratada deverá fornecer exclusivamente peças, materiais e acessórios 

genuínos ou originais, sem recondicionamento ou pré-utilização, necessários aos reparos dos 

veículos, obedecendo à recomendação do fabricante de cada automóvel, para todos os serviços 

realizados, entendendo-se por: 

Peças Originais: aquelas peças que atendam as recomendações do fabricante do veículo. 

Peças genuínas: aquelas peças fabricadas exclusivamente para uso na montagem dos 

veículos ou para a revenda nas concessionárias da marca. 

a) Apresentar a relação de peças, acessórios e suprimentos a serem substituídos com o 

orçamento prévio; 

b) Fornecer as peças no prazo máximo de cinco (cinco) dias, a contar da data do 
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encaminhamento da requisição, podendo o mesmo ser prorrogado por mais vinte e quatro (24) 

horas no caso de falta da peça no mercado local; 

c) Devolver a CONTRATANTE às peças, materiais e acessórios que forem substituídos por 

ocasião das reposições realizadas, juntamente com o veículo no momento da sua 

liberação/entrega. 

d) Apresentar quando da devolução das peças substituídas relatório contendo todas as 

informações acerca do defeito ocorrido, motivo da substituição, bem como a possível causa do 

problema, relatando os casos em que o defeito do veículo tenha sido causado por falta de zelo do 

servidor. 

 

1111  --  DDAA  GGAARRAANNTTIIAA  DDAASS  EE  PPEEÇÇAASS    

11.1 - Será exigida a garantia mínima de três 06 (seis) meses ou 15.000 (quinze mil) quilômetros 

aos serviços de motor, caixa de câmbio, retífica e diferencial, contados a partir da data do 

recebimento, no que diz respeito a quaisquer vícios que venham a surgir quando do uso 

adequado do produto. Caso o fabricante ou montadora ofereça garantia maior está deverá 

prevalecer. 

 

1122  --  DDAA  AAUUTTOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPRRAASS    

12.1 - Para a realização de qualquer aquisição, a contratante realizará diagnóstico e orçamento 

detalhado, com denominação, quantidade e preço de peças, bem como a previsão de tempo 

necessário à execução do serviço solicitado. 

12.2 - O diagnóstico do problema do veículo e o Orçamento serão feitos pela contratada no Pátio 

da Prefeitura Municipal de Jacinto MG, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

12.3 - A contratante poderá recusar, em todo ou em parte o orçamento, pedir sua revisão ou 

aceitá-lo parcialmente, ficando a contratada obrigada a fornecer apenas o que for aprovado. 

12.4 - A ordem de fornecimento (requisição de compra) dos produtos que são objeto da Ata de 

Registro de Preços será autorizada, em todo caso, pelo Prefeito. As emissões de Autorizações de 

Compras, suas retificações ou cancelamentos, totais ou parciais, serão, igualmente, autorizados 

pelo Prefeito. 

 

1133  ––  DDAASS  OOBBRRIIGGAAÇÇÕÕEESS  DDAA  CCOONNTTRRAATTAANNTTEE  EE  DDAA  CCOONNTTRRAATTAADDAA 

13.1 - A Contratada obriga-se a: 

13.1.2 - Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 

Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado 

da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, 
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tipo, procedência e prazo de garantia; 

13.1.3 - Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, 

com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

13.1.4 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os 

artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

13.1.5 - O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 

Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo 

máximo fixado no Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos; 

13.1.6 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 

presente licitação; 

13.1.7 - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 

a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

13.1.8 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

13.1.9 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada; 

13.1.10 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

13.1.11 - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 

quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

13.1.12 - Trocar qualquer peça em desacordo com o objeto do edital, ainda que constatadas após 

o recebimento e/ou pagamento, sem quaisquer ônus para a Prefeitura Municipal de Jacinto - MG. 

13.1.13 - Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a 

documentação na fase de habilitação. 

13.1.14 - A Contratada obriga-se a entregar ao Município no ato da assinatura do contrato, 

na condição de Anexos, as tabelas vigentes elaboradas/fornecidas pelos fabricantes dos 
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veículos 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 subseqüentes durante a vigência do contrato. 

13.2- A Contratante obriga-se a: 

13.2.1 - Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

13.2.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 

e recebimento definitivos;  

13.2.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

servidor especialmente designado; 

13.2.4 - Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

1144  ––  DDOO  RREECCEEBBIIMMEENNTTOO  EE  CCRRIITTÉÉRRIIOO  DDEE  AACCEEIITTAAÇÇÃÃOO  DDOO  OOBBJJEETTOO 

14.1 - Os bens serão recebidos: 

a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes do Edital e da proposta. 

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 

Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 03 (três) dias do recebimento 

provisório. 

14.2 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

14.3 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 

especificações técnicas exigidas. 

14.4 - O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será 

confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade 

competente. 

15 – DO PAGAMENTO 
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15.1 - O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação 

da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada. 

15.2 - O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

15.3 - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

15.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante. 

15.5 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006 e suas alterações pela Lei nº 147/2014, não sofrerá a retenção 

quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas 

próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da 

Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

15.6 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 

em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro 

meio previsto na legislação vigente. 

15.7 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

15.8 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 

Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

1166  ––  DDOO  CCOONNTTRROOLLEE  DDAA  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO 

16.1 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao 

qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará 

ciência à Administração.  

16.2 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução do contrato. 

16.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
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imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.4 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis.  

1177  ––  DDAASS  IINNFFRRAAÇÇÕÕEESS  EE  DDAASS  SSAANNÇÇÕÕEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS 

17.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 

2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no 

decorrer da contratação: 

a) Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 

b) Apresentar documentação falsa; 

c) Comportar-se de modo inidôneo; 

d) Cometer fraude fiscal; 

e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no 

Contrato. 

15.2 – A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

b) Multa: 

b.1) Moratória de até 0,33% (zero, vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias; 

b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa 
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moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Jacinto MG pelo prazo 

de até dois anos; 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de 

até cinco anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados; 

17.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

17.4 - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar 

e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, 

em razão do contrato decorrente desta licitação: 

a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

17.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

17.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

17.6 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou  ainda, quando for o 

caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

17.7 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
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competente. 

17.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de 

Fornecedores. 

17.8 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

17.9 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas 

no Edital. 

1188  ––  DDAASS  DDIISSPPOOSSIIÇÇÕÕEESS  GGEERRAAIISS 

18.1 - Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência. 

18.2 - Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão 

Presencial) para Registro de Preços nº. XX/2017 e a proposta vencedora da contratada.  

18.3 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, ao 

Decreto Municipal nº. 04, de 2010, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à 

Lei Complementar nº 123, de 2006 e suas alterações pela Lei nº 147/2014, e da Lei nº 8.666, de 

1993, subsidiariamente. 

 

O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Comum – Comarca 

de Jacinto MG, com exclusão de qualquer outro. 

LOCAL E DATA 

 

_________________________________ 

Representante do Órgão 

 

_________________________________ 

Representante da Empresa 
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AANNEEXXOO  VVIIIIII  ––  MMOODDEELLOO  DDEE  TTEERRMMOO  DDEE  AADDEESSÃÃOO  DDEE  CCAARROONNAA  

OFÍCIO Nº     /2017 

Inserir localidade>, <data> de <mês> de 2017. 

 

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços do Município de XXXXXXXXXXXX – Pregão 

(Presencial) nº       Ata de Registro n°       / 2017.    

 

Senhor Gestor, 

   De acordo com o Decreto Estadual 44.787 de 18 de abril de 2008 que 

regulamenta o sistema de Registro de Preços, manifesto o interesse da <INSERIR NOME DO 

CARONA> de <NOME DA CIDADE> , em  fazer  o uso  da  Ata  de Registro de Preços nº 

     do MUNICÍPIO DE xxxxxxxxx, através do Pregão (Presencial) nº XXX/2017 para 

Registro de Preços, com o fim de adquirir, nos termos, condições e especificações contidas na 

ata supra os seguintes <INSERIR DESCRIÇÃO DO OBJETO> , que atendem às necessidades 

desta: 

 

Item INSERIR O Nº ITEM – OBJETO<INSERIR DESCRIÇÃO DO OBJETO>:   

Fornecedor:< INSERIR NOME DO FORNECEDOR> CNPJ       

Marca/Modelo:                    

Quantidade:      ( UM ) 

Valor unitário: R$       (     ) 

Valor Total: R$      (      ) 

Informações sobre o contratante: 

 

Razão Social: <INSERIR NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE INTERESSADO NA ADESÃO> 

CNPJ:  XXXXXXXXXXX 

Endereço: XXXXXXXXXXX  

Responsável: INSERIR NOME (CARGO       CPF      )  

Telefone: XXXXXXXXXXXXXX 

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Atenciosamente, 

NOME DO SOLICITANTE 

CARGO 
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INSTITUIÇÃO 

 

Ilmo. Sr. 

<INSERIR NOME DO GESTOR> 

<INSERIR CARGO GESTOR> 

Gestor da Ata de Registro de Preços 

<INSERIR NOME DO ÓRGÃO GESTOR> 

mailto:licitacaojacinto1@gmail.com

