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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0044/2016    
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0021/2016 
TIPO: MAIOR LANCE OU OFERTA POR LOTE 

 
 
 
ABERTURA  

DIA  : 06/07/2016 

HORA  : 09h00min horas. 

LOCAL : Rua Marcos Pereira Viana Filho, nº 175 – B, Centro, CEP:39.465-000 – 

Miravânia - MG 

 

O MUNICÍPIO DE MIRAVANIA- MG, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta 

cidade à Rua Marcos Pereira Viana Filho Nº. 175-B, Centro, CEP 39.465-000, inscrita no 

CNPJ sob o Nº. 01.612.491/0001-94, por intermédio do(a) Pregoeiro(a), Sr(a) Lidiane 

Rodrigues de Oliveira, e respectiva Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº. 00186-

A/2016, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial para 

Registro de Preço Maior Desconto Sobre Tabela (Tabela Audatex) – do Tipo maior 

lance/oferta por lote, nos termos da Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002, para Contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 

nos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Miravânia, com fornecimento de peças 

genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica, certame que se regerá pelas 

disposições legais aplicáveis e condições fixadas no presente instrumento convocatório. 

 

I - DO OBJETO 

1.1 - É objeto do presente instrumento o Registro de Preços Maior Desconto Sobre Tabela 

(Tabela Audatex) para futura e eventual Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de manutenção preventiva e 
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corretiva nos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Miravânia, com fornecimento de 

peças 

genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica, conforme Termo de Referencia no 

Anexo I. O Registro de Preços maior desconto na tabela será formalizado por intermédio 

da Ata de Registro de Preços, na forma do anexo VIII e nas condições previstas neste 

Edital. 

1.2 – Todas as peças deverão obedecer às normas e padrões da ABNT e atender 

eficazmente às finalidades que delas naturalmente se esperam, sempre peças de primeira 

linha e primeiríssima qualidade, sendo que, em hipótese alguma, será admitido o 

fornecimento de peças paralelas. 

 

1.3 – Os descontos ofertados no pregão presencial deverá ser cumprido rigorosamente 

conforme o preço do SISTEMA AUDATEX, o não cumprimento dos descontos ofertados de 

acordo com os preços estipulados no orçamento é considerado inexecução parcial do 

contrato estando a empresa sujeita as sanções prevista no presente do Edital. 

 

1.4 - As peças de reposição, utilizadas nos veículos em manutenção serão “PEÇAS 

ORIGINAIS”, entendendo-se por ORIGINAL, as peças fornecidas às montadoras e 

utilizadas na linha de montagem dos veículos. 

 

1.5 - A empresa se responsabilizará pelas peças substituídas nos veículos. 

 

1.6 – Não serão aceitas peças usadas, remanufaturadas ou recondicionadas, sendo de 

responsabilidade da CONTRATADA, qualquer dano ou prejuízo causados pela utilização 

de peças de má qualidade. 

 

1.7 - Os veículos que ainda estão dentro do período de garantia, eventualmente poderão 

utilizar do contrato para lavagem com polimento. 
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Nota: Considera-se inclusos nos serviços, todos os produtos para limpeza de peças, partes 

e conjuntos mecânicos como solventes, detergentes e estopas e os materiais para corte e 

solda como, oxigênio, acetileno, eletrodos e outros necessários à execução dos serviços ou 

reposição de peças. 

 

II-DA PARTICIPAÇÃO 

2.1- Poderão participar deste pregão as empresas: 

2.1.1- Estabelecidas no país, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste 

edital e anexos; 

2.1.2- Que estejam devidamente cadastradas e habilitadas no CRC (Certificado de Registro 

Cadastral) ou apresentem a documentação relacionada no tópico HABILITAÇÃO. 

 – Os interessados que desejarem participar deste Pregão deverão no dia, hora e local 

estabelecido neste edital, proceder ao credenciamento, entregar ao Pregoeiro os envelopes 

separados e lacrados, respectivamente, a "PROPOSTA" e “DOCUMENTAÇÃO” contendo 

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

Prefeitura Municipal de Miravânia 
Envelope n° 1 – “PROPOSTA COMERCIAL” 
Processo Licitatório n° 0044/2016 
Pregão Presencial n° 0021/2016 
 

Prefeitura Municipal de Miravânia 
Envelope n°2 – “DOCUMENTAÇÃO” 
Processo Licitatório n° 0044/2016 
Pregão Presencial n° 0021/2016 
 

2.3 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

2.3.1- Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação; 

2.3.2 – Estrangeiras que não funcionem no País; 

2.3.3 - Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública 

suspensos ou por esta tenham sido declaradas inidôneas; 
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2.3.4 - Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiárias 

entre si, ou ainda, qualquer que seja a sua forma de constituição. 

2.4 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 

proponentes. 

 
III-DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

3.1 – A empresa proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro 

por um representante que, devidamente munido de documento (conforme Anexo VI) que o 

credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua 

representada, devendo, ainda, no ato de credenciamento, identificar-se exibindo carteira de 

identidade ou outro documento equivalente. 

3.2 - Aberta a sessão, os interessados e seus representantes deverão estar devidamente 

credenciados por instrumento público de procuração, ou por instrumento particular com 

poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome do proponente, e com apresentação do Contrato Social 

da empresa com suas últimas alterações; e sendo sócio, dirigente ou assemelhado da 

empresa proponente, deverá apresentar o respectivo Estatuto ou Contrato Social com suas 

últimas alterações, no qual estejam expressos seus poderes e direitos para assumir 

obrigações decorrentes de tal investidura. O Contrato Social poderá ser apresentado em 

original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 

autenticada pelo pregoeiro no ato da sessão.  

 

3.3 – O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará 

impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a 

intenção de interpor recurso, enfim, de representar a licitante durante a reunião de abertura 

dos envelopes “Proposta” e “Documentação” relativos a este Pregão, ficando mantido o 

preço apresentado na sua proposta escrita estritamente para efeito de ordenação das 

propostas para apuração do maior lance/oferta. 
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3.4 - A licitante deve ainda apresentar uma declaração dando ciência de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação (Anexo III), conforme preceitua o inciso VII do art. 

4° da lei 10.520/2002, sob pena de ser desclassificada no certame. 

 

IV- DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE N°1 

4.1- A proposta deverá conter a especificação do objeto oferecido, rigorosamente de 

acordo com as exigências constantes neste edital e anexos, de forma clara e detalhada, 

não sendo admitido propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos: 

a) Ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da proponente ou no 

anexo que compõe este edital. Deve ser redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 

acréscimos ou entrelinhas, datada, rubricada em todas as folhas e assinada a última folha 

por seu representante legal; 

b) Indicar nome ou razão social da proponente e CNPJ, o número deste pregão, o 

endereço completo da proponente, telefone, fax e endereço eletrônico (se houver) - bem 

como o número de sua conta corrente, o nome do banco e a respectiva agência onde 

deseja receber os seus créditos;  

c) Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua 

apresentação, as propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como 

válidas pelo período de 60 (sessenta) dias corridos. 

d) Preço unitário e total proposto para o objeto ofertado, expresso em percentual de 

desconto, junto aos quais considerar-se-ão inclusas todas e quaisquer despesas incidentes 

sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes, encargos de qualquer natureza). 

e) É obrigatório constar à marca da mercadoria cotada. 

4.2- A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao 

pregoeiro, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

4.3- Os percentuais de desconto propostos serão de exclusiva responsabilidade da 

licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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4.4- A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será 

interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear 

acréscimo após a abertura das propostas. 

 
V-DA DESCLASSIFICAÇÃO 

5.1 - Serão desclassificadas: 

a) As propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório deste edital; 

b) As propostas que apresentarem preços acima do preço da tabela utilizada/citada pela 

Administração; 

c) As propostas que não atenderem aos objetivos deste edital; 

d) A empresa que não tiver apresentado anteriormente a declaração citada no sub- item 

3.4. 

 
VI-DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1 - Para o julgamento das propostas escritas será considerado o maior lance/oferta no 

lote 

6.2- No caso de se verificar empate entre duas ou mais propostas e estando superada a 

fase de lances verbais, a classificação será obtida mediante sorteio realizado no próprio 

ato, vedado qualquer outro tipo de procedimento. 

6.3- O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto, ao objeto e valor apresentado pela 

primeira classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito.  

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

pela licitante que tiver formulado, com base nos dados cadastrais, bem como 

documentação apresentada na própria sessão. 

6.5- Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a 

proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital, pelo pregoeiro. 

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

6.7 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 01.612.491/0001-94 

 
 

 

Rua Marcos Pereira Viana Filho, 175 - B - Centro - CEP 39.465-000 TEL (FAX).: (38) 3615-8122     
Email: licitacao@miravania.mg.gov.br 

VII-DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – (ENVELOPE N° 2) 

 

7.1. - PESSOA JURÍDICA: 

7.1.1- A documentação relativa à habilitação consistirá de: 
 
7.1.2- Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato 
superveniente impeditivo da habilitação, assinado por quem de direito (Anexo IV); 
 
7.1.3- Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital (Anexo V). 
 
7.1.4- Habilitação jurídica: 
 
a) - registro comercial, no caso de empresa individual juntamente com cópia de documento 
de Identidade do empresário individual. 
 
b) -ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedade por ações, juntamente com cópia de documento 
de Identidade dos sócios. 
 
c) -decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País e ato de registro.  
 
d) – Alvara de Localização/Autorização para funcionamento expedido pelo órgão ou 
entidade competente.  
 
7.1.5 -Habilitação Fiscal e Trabalhista 
 
a) -Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta 
licitação; 
 
b) - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da 
União; que abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do 
parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, emitida pela Receita 
Federal; 
 
c) - Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade. 

 
d) - Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual(CND-ESTADUAL) referente ao 
domicílio da empresa. 
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e) - Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal (CND- MUNICIPAL) referente ao 
domicílio da empresa. 
 
f) - Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
7.2. – A documentação relativa à habilitação técnica consistirá de: 

 
a) Apresentar no mínimo um atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando aptidão do licitante para desempenho de atividade compatível com o 

objeto da licitação. 

 
b) - Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição Federal. 
(ANEXO VII) 
 
C) Declaração subscrita pela licitante, que disporá de todos os equipamentos e 

ferramentais necessários à execução do objeto da presente licitação. 

 

D) Declaração de que se obriga a entregar produtos de ótima qualidade com no mínimo 

99% (noventa e nove por cento) de aproveitamento e dentro da classificação solicitada pela 

unidade requisitante e discriminada em nota fiscal. 

 

Obs:  No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos 

benefícios da Lei Complementar Federal nº. 123/06 alterada pela Lei Complementar 

147/14: 

a) quando optante pelo SIMPLES nacional: apresentar comprovante da opção pelo 

SIMPLES obtido no sitio da Secretaria da Receita Federal; 

 

b) quando não optante pelo SIMPLES nacional:  apresentar declaração de Imposto 

de Renda ou Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do exercício - DRE, 

comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do 

artigo 3º, da Lei Complementar nº. 123/06, ou comprovação expedida pela Junta 

Comercial. 
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7.2.1- As empresas participantes que não apresentarem a documentação exigida, 
apresentarem incompleta ou incorreta, serão inabilitadas, não se admitindo 
complementação posterior.  
 
7.2.2 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 
respectivo, observando-se que: 
 
a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
 
b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
 
c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser 
apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 
 
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz 
 
7.3 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou 

por qualquer processo de cópia autenticados por cartório competente ou autenticados pelo 

pregoeiro no ato da sessão. 

 
VIII – DA SESSÃO DO PREGÃO 

8.1 – A sessão de recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços 

e os documentos para habilitação serão realizados no local, data e horário indicados no 

preâmbulo deste edital, sendo recomendável a presença dos participantes com 10 (dez) 

minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a sua abertura, 

especialmente quando necessária a autenticação de documentos, e desenvolver-se-á da 

seguinte forma: 

8.1.1 – Declarada aberta a sessão, serão convidados os representantes das empresas que 

se fizerem presentes para apresentarem junto à mesa os documentos necessários ao 

credenciamento e/ou representação, na forma do item III do edital, os quais poderão ser 

vistos e conferidos por todos os participantes e, necessariamente, rubricados. 

8.1.2 – Em seguida serão anunciadas as empresas legalmente representadas. 
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8.1.3 – Abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e a escolha daquela que 

apresentar o MAIOR DESCONTO NO LOTE, sendo classificadas aquelas cujas variações 

situar-se no limite de até 10% (dez por cento) superiores àquela. Em não havendo pelo 

menos 3 (três) propostas naquelas condições, escolha de tantas quantas forem 

necessárias, na ordem decrescente do preço ofertado, para alcançar o número mínimo de 

3 (três) participantes, exceto se igual ou maior número de licitantes não estiver participando 

do certame. 

8.1.4 – Análise de todas as propostas quanto à sua conformidade com as exigências do 

edital, procedendo-se à desclassificação daquelas desconformes e a sua substituição por 

outra, de forma a definir aquelas que se encontrarem aptas para a fase de lances verbais. 

8.1.5 – Início da fase dos lances verbais, os quais serão formulados pelos proponentes de 

forma sucessiva, em valores numéricos distintos e crescentes, a partir do autor da proposta 

de menor preço, observando o seguinte: 

8.1.5.1 – As rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes forem necessárias, 

tendo como máximo o período de 10 (dez) minutos para a conclusão dos lances verbais de 

cada LOTE. A critério do pregoeiro, o referido período poderá ser prorrogado. 

8.1.5.2 – A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, 

de forma a definir a seqüência dos lances ulteriores. 

8.1.5.3 – O lance inicial ofertado deverá sempre cobrir o valor da proposta de maior preço. 

A partir de então será considerado o lance de maior valor da rodada em andamento ou 

precedente, conforme o caso.  

8.1.5.4 – A desistência em apresentar lance verbal, quando para esse fim convocado, 

implicará na exclusão do licitante quanto à fase de lances verbais, mantendo-se, todavia, o 

último preço por ele apresentado para efeito da classificação final das propostas. 

8.1.5.5 – A desistência dos lances ofertados sujeita o seu proponente às penalidades 

cabíveis. 

8.1.6 – Encerrada a etapa de oferta de lances, as propostas serão ordenadas 

exclusivamente pelo critério de maior lance/oferta, sendo objeto de exame e decisão 
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motivada quanto à aceitabilidade do valor apresentado por aquela classificada em primeiro 

lugar. 

8.1.7 – Sendo aceitável a oferta da proposta classificada em primeiro lugar, em relação ao 

seu proponente será verificado o atendimento das condições habilitatórias, mediante 

abertura do respectivo envelope de documentação, na forma do item 7 deste edital.  

8.1.8 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será 

declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo LOTE do Pregão. 

8.1.9 – Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 

habilitatórias, serão examinadas as ofertas subseqüentes, inclusive quanto a sua 

aceitabilidade, por ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda a todas as 

exigências editalícias, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele 

adjudicado o correspondente objeto. 

8.1.10 – Caso ocorram as hipóteses dos subitens 8.1.7 e 8.1.8, ou de não haver oferta de 

lances verbais, ou mesmo quando houver ofertas de lances verbais, após a decisão do 

pregoeiro, em qualquer dos casos, quanto à aceitabilidade da proposta ainda será lícito ao 

pregoeiro negociar diretamente com o proponente para a obtenção de preço melhor do que 

aquele ofertado. 

8.1.11 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, ao final assinada pelo Pregoeiro e 

licitantes presentes, facultada a assinatura dos membros da equipe de apoio e ouvintes, na 

qual serão registrados todos os fatos relevantes da sessão. 

8.1.12 – A adjudicação do objeto obedecerá a estrita ordem de classificação e será 

praticada pelo pregoeiro na própria ata de reunião. 

 

IX-IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

9.1- Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 

pregão. 

9.2- Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. 
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9.3- Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização 

do certame.  

 

X – DOS RECURSOS 

10.1. Declarada a vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias 

úteis para apresentação das razões e de igual prazo para as contra-razões, contados a 

partir do término do prazo da recorrente, independentemente de qualquer comunicado, 

sendo-lhes assegurada vista dos autos. 

10.2- A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do 

direito de recurso e adjudicação do objeto pelo pregoeiro à vencedora. 

10.3 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.4 - Qualquer recurso de impugnação contra a decisão do pregoeiro terá efeito 

suspensivo. 

10.5 - Não serão considerados válidos recursos enviados via fax. 

 

 XI-DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1- Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das 

seguintes dotações orçamentárias: 

05.01.01.04.122.0002.2014 – Manutenção Atividades dos Serviços Administrativos 
33903000 – Material de Consumo – Ficha 79. 
05.01.02.06.181.0007.2024 – Manutenção Convênio com a Policia Militar 33304100 – 
contribuições – Ficha 118. 
07.01.01.12.122.0002.2037 – Manutenção das Atividades Administrativas do 
ensino33903000 – Material de Consumo – Ficha 197. 
 
07.01.03.12.361.0021.2055 – Manutenção Programa Municipal de Transporte de 
Estudantes 33903000 – Material de Consumo – Ficha 314. 
08.01.03.10.302.0015.2067 – Manutenção Atividades Programa Transporte de Doentes 
33903000 – Material de Consumo – Ficha 450 
08.01.04.10.304.0016.2073 – Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária 33903000 
– Material de Consumo – Ficha 481 
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09.02.02.08.244.0009.2089 – Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF 
(CRAS) 33903000 – Material de Consumo – Ficha 623. 
09.04.01.08.243.0038.2103 – Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 33903000 – 
Material de Consumo – Ficha 767. 
11.01.01.26.782.0037.2117 – Manutenção Atividades Serviços de Estradas Vicinais 
33903000 – Material de Consumo – Ficha 869. 
12.01.02.17.511.0032.2121 – Manutenção dos Sistemas de Água e Esgoto Rural 33903000 
– Material de Consumo – Ficha 908. 
14.01.01.18.122.0002.2130 – Manutenção Coordenação Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente 33903000 – Material de Consumo – Ficha 988 

XII - DA ENTREGA 

12.1 – As peças/serviços, objeto do presente Pregão, deverão ser entregues na Sede da 

Prefeitura Municipal de Miravânia/Almoxarifado, onde serão conferidos mediante a 

apresentação de ordem de fornecimento, devidamente assinada pela autoridade 

competente. 

12.2 - A entrega deverá ser realizada no prazo de 02 (dois) dias, após a ordem de 

fornecimento emitida pelo setor responsável. 

12.3 - Após o recebimento da ordem de fornecimento o licitante ganhador terá o prazo de 

02 (dois) dias para entrega do objeto da licitação, sendo aplicada multa de 0,5% (cinco 

décimos por cento) por dia de hora de atraso, calculada sobre o valor do produto/serviço a 

ser entregue, bem como após notificação não sendo entregue os materiais/serviços, a 

Administração poderá a seu critério, convocar os demais proponentes para entrega do 

produto, tendo em vista a ordem de classificação. 

 

12.4 – O licitante vencedor deverá obrigatoriamente devolver no Setor de Transporte da 

Prefeitura Municipal de Miravânia, aos cuidados do fiscal da Ata de Registro de Preços, as 

peças e componentes substituídos, devidamente acondicionadas, no ato da entrega do 

veículo consertado.  

 

   

XIII-DO PAGAMENTO 
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13.1- O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após a entrega do Objeto Licitado, 

mediante a apresentação da Nota Fiscal a Prefeitura Municipal de Miravânia, devidamente 

carimbada e assinada pelo Secretário de Transportes da Prefeitura Municipal de Miravânia. 

 

XIV-DAS SANÇÕES 

14.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Miravânia, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, o licitante que convocado dentro do prazo de validade da 

proposta: 

 

a) não celebrar o contrato, deixando de assinar a ata de registro de preços no Setor de 

Licitações e Contratos Administrativos, após 05 (cinco) dias da convocação; 

 

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida pelo certame; 

 

c) ensejar o retardamento da execução do objeto registrado; 

 

d) não mantiver a proposta; 

 

e) falhar ou fraudar na execução do contrato registrado na Ata de Registro de Preços; 

 

f) comportar-se de modo inidôneo; 

 

g) cometer fraude fiscal; 

 

14.2 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante 

vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Miravânia, resguardados os 

procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 

 

14.2.1 - Advertência; 
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14.2.2- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, devidamente atualizado 

pelo Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM/FGV; 

 

14.2.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

na forma prevista no Inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao 

Ministério Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da 

referida Lei, salvo superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito 

pela Prefeitura Municipal de Miravânia. 

 

14.2.4 - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da 

aplicação de outras, previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante 

vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração. 

 

14.2.5 - A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos da Prefeitura Municipal de 

Miravânia, via Tesouraria da Prefeitura Municipal de Miravânia, no prazo máximo de 10 

(dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela Prefeitura 

Municipal de Miravânia.  

 

14.2.6 - O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na 

Prefeitura Municipal de Miravânia, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor 

da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

 

14.2.7 - As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas 

isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

14.2.8 - Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante 

vencedora o contraditório e a ampla defesa.   
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XV-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1- A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos e 

supressões que se fizerem necessários, observados os termos dos §§ 1° e 2° do art. 65 da 

lei 8.666/93. 

15.2- As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 

contrato. 

15.3- Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação 

regedora, em especial a Lei 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02. 

15.4- Maiores esclarecimentos, quanto à dúvida na interpretação dos termos deste edital, 

serão prestados no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Miravânia, situada 

a Rua Marcos Pereira Viana Filho, nº 175 – B - Centro – CEP: 39.465-000, Telefone 

(38)3615-8122, no horário de 08:00 às12:00 horas e de 14:00 às 18:00 horas, ou através 

do e-mail: licitacao@miravania.mg.gov.br ou site: www.miravania.mg.gov.br.  

 

15.5- Fazem parte do presente Edital: 

15.5.1- Anexo I – Termo de Referencia 

15.5.2- Anexo II – Modelo de Proposta Comercial. 

15.5.3- Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de Impedimento a Habilitação. 

15.5.4 - Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos. 

15.5.5- Anexo V – Modelo de Declaração expressa de que concorda com todos os termos 

deste Edital; 

15.5.6- Anexo VI – Modelo de Carta de Credenciamento; 

15.5.7-Anexo VII – Modelo de Declaração de Mão de obra de menores; 

15.5.8-Anexo VIII- Minuta da Ata de Registro de Preços 

Miravânia /MG,22 de Junho de 2016. 

 

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

Pregoeiro/Equipe de Apoio 

mailto:licitacao@miravania.mg.gov.br
http://www.miravania.mg.gov.br/
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
I - OBJETO  
 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva nos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Miravânia com 
fornecimento de peças 
genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica.  
 
II - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  
 
Manutenção e eventuais recuperações dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de 
Miravânia, incluindo todos os serviços de mecânica em geral, borracharia, lavagem, 
funilaria, sistema de ar condicionado, caixa de câmbio e outros de natureza afim, visando 
ao bom estado de conservação e perfeito funcionamento da frota de veículos, para 
realização dos serviços da Prefeitura Municipal de Miravânia. 
 
III - AVALIAÇÃO DE CUSTO  
 
Conforme exigência legal, foi elaborada Planilha Orçamentária, Anexo II deste Termo de 
Referência. 
 
IV - CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
 
O critério de julgamento deverá ser MAIOR LANCE/OFERTA.  
 
V - ESPECIFICAÇÕES, MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.  
 
1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do 
veículo ou originais de fábrica, além de instalação de acessórios para os veículos 
pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Miravânia.  
 
Entende-se por manutenção preventiva as revisões e serviços de caráter preventivo com a 
finalidade de avaliar as condições para o perfeito funcionamento dos veículos, além de 
detectar possíveis desgastes em peças, acessórios e outros elementos, objetivando manter 
o veículo em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas específicas, 
incluindo as trocas autorizadas de peças que se fizerem necessárias ao seu bom 
funcionamento.  
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Entende-se por manutenção corretiva as revisões e serviços de caráter corretivo, para 
possibilitar a reparação de defeitos e falhas em qualquer unidade do veículo, com 
substituição de peças e acessórios genuínos, desde que autorizado pelo Secretário de 
transportes da Prefeitura Municipal de Miravânia, bem como serviços de mecânica, 
borracharia, lavagem, vidraçaria, lubrificação (troca de óleo), retífica, que se façam 
necessários para tornar operacional o veículo ocasionalmente desativado em decorrência 
de defeitos, bem como para reparar avarias.  
 
2 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  
2.1. Fornecimento de guincho (reboque) da oficina (sede) ao veículo com defeito (este 
serviço deverá ser prestado sem ônus a Prefeitura Municipal de Miravânia, ou seja todas as 
despesas serão por conta da contratada).  
2.2. Serviços mecânicos.  
2.3. Serviços de vidraçaria (vidros em geral, máquinas de vidro, etc.).  
2.4. Alinhamento/Balanceamento.  
2.5. Serviços de borracharia. 
2.6. Serviços de lavagem de veículos. 
2.7. Outros serviços necessários ao perfeito funcionamento dos veículos.  
 
3 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DAS INSTALAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS  
3.1. Considerando que a prestação de serviços de manutenção de veículos é uma 
atividade complexa e especializada, com utilização de ferramentas diversas, aparelhos 
computadorizados, devido aos veículos possuírem componentes eletroeletrônicos que 
necessitam de monitoramento e diagnósticos precisos, a Contratada deve dispor de uma 
estrutura mínima composta de: instalações físicas adequadas, aparato tecnológico 
traduzido em equipamentos eletroeletrônicos apropriados e mão de obra especializada em 
mecânica em geral.  
 
3.2. Possuir oficina bem estruturada, e, ainda:  
a) possuir área útil disponível para receber, com segurança, simultaneamente, dois ou mais 
veículos para manutenção;  
b) possuir os recursos essenciais para que os serviços prestados tenham a 
técnica/qualidade/presteza exigida para os padrões do fabricante dos veículos tais como:  
b.1) Possuir pessoal treinado para executar os serviços nos veículos de cada marca 
específica;  
b.2) 01 (um) equipamento eletrônico de rastreamento de problemas elétricos/eletrônicos 
nos veículos;  
b.3) 01 (uma) máquina de limpeza do sistema de arrefecimento/radiador de veículo;  
b.4) 01 (um) carregador de baterias;  
b.5) 01 (um) teste para análise de baterias;  
b.6) 01 (uma) bancada de teste para bomba elétrica de combustível (gasolina / álcool);  
b.7) equipamentos para regulagem eletrônica de motor: scanner, teste de bico, ultrassom e 
multímetro;  



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 01.612.491/0001-94 

 
 

 

Rua Marcos Pereira Viana Filho, 175 - B - Centro - CEP 39.465-000 TEL (FAX).: (38) 3615-8122     
Email: licitacao@miravania.mg.gov.br 

b.8) equipamentos para serviços de suspensão: prensa hidráulica, taquímetro e 
parquímetro;  
b.9) equipamentos para serviços de troca de correias: gabarito, relógio comparador e 
pistola de ponto.  
b.10) Elevadores hidráulicos ou elétricos para suspensão dos veículos;  
b.11) Kaptor ou rastreador para a análise de sistemas de injeção eletrônica;  
b.12) 01 (um) equipamento de regulagem de faróis;  
b.13) Ferramentas adequadas para a realização dos reparos nos veículos com segurança e 
precisão;  
b.14) possuir placa de experiência para realizar teste nos veículos;  
b.15) seguro dos veículos no pátio e nos locais de manobra da oficina;  
b.16) aparelho de alinhamento / balanceamento;  
 
4 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
4.1. Os serviços serão realizados nas dependências da contratada, ou nas dependências 
da Prefeitura Municipal de Miravânia, em casos excepcionais, mediante autorização do 
Secretário de transportes da Prefeitura Municipal de Miravânia, devendo a mesma permitir 
livre acesso de representantes da Prefeitura Municipal de Miravânia, para que se proceda à 
fiscalização dos trabalhos.  
4.2. Os serviços deverão ser realizados por técnicos treinados para atuarem nos veículos 
daquela específica marca.  
4.3. Tanto a manutenção corretiva quanto a manutenção preventiva será realizada quando 
a Prefeitura Municipal de Miravânia julgar necessário.  
 
5 - DO FORNECIMENTO DAS PEÇAS  
5.1. A empresa contratada deverá fornecer exclusivamente serviços, peças e acessórios 
genuínos e originais de cada marca em conformidade a tabela de preços da 
AUDATEX, sem recondicionamento ou pré-utilização, necessários aos reparos dos 
veículos, obedecendo a recomendação do fabricante de cada automóvel.  
5.1.1. A Contratada deverá encaminhar à Chefia da Prefeitura Municipal de Miravânia, as 
peças e componentes substituídos, juntamente com a nota fiscal das peças substituídas, 
a comprovação do valor dos itens na tabela oficial de preços do fabricante de cada 
automóvel, demonstrando, assim, a aplicação do percentual de desconto ofertado a 
Prefeitura Municipal de Miravânia.  
5.1.2. Entende-se por originais aqueles que atendam às recomendações da montadora do 
veículo.  
5.1.3. Entende-se por genuínos aqueles fabricados exclusivamente para uso na montagem 
dos veículos ou para a revenda nas concessionárias da marca.  
5.2. A Contratada encaminhará, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, prévio 
orçamento dos serviços à Chefia da Prefeitura Municipal de Miravânia para devida análise 
e autorização.  
5.3. A Contratada concluirá os serviços autorizados em prazo não superior a 05 (cinco) 
dias, contados após autorização, salvo em casos especiais e após aprovação da Chefia da 
Prefeitura Municipal de Miravânia.  
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6 - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E PEÇAS  
 
6.1. Será exigida, no mínimo, a garantia oferecida pelo fabricante das peças e acessórios, 
contada a partir da data do recebimento, no que diz respeito a quaisquer vícios que 
venham a surgir quando do uso adequado do produto.  
6.2. Os serviços executados deverão ser garantidos contra defeito de montagem e 
instalação pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.  
6.3. A garantia das peças e serviços deverá ser cumprida, mesmo após o término ou 
rescisão do contrato.  
 
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
7.1. Entregar os veículos após a execução dos serviços, limpos internamente e 
externamente e aspirado quando for o caso.  
7.2. Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os serviços sejam realizados com 
esmero e perfeição, executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.  
7.3. Zelar pela guarda dos veículos que estiverem na sua responsabilidade, 
responsabilizando-se por qualquer dano ocorrido aos mesmos.  
7.4. Responsabilizar-se integralmente pelos veículos recebidos do Contratante, incluindo 
todos os pertences, acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se à reparação total da 
perda em caso de furto ou roubo, incêndios ou acidentes, independente de culpa, não 
transferindo tal responsabilidade a possíveis subcontratadas ou terceiros, desde o 
momento do recebimento do veículo para orçamento até a entrega do mesmo ao 
Contratante.  
7.5. Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de qualquer 
natureza causados direta ou indiretamente, por seus empregados, representantes ou 
prepostos aos bens da Prefeitura Municipal de Miravânia ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do objeto licitado, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade da fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante.  
7.6. Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que a Prefeitura 
Municipal de Miravânia for compelido a responder por força da futura contratação, incluindo 
despesas judiciais e honorários advocatícios.  
7.7. Comparecer à sede do contratante, sempre que solicitado, por meio do preposto, no 
prazo de 24 (vinte quatro) horas da convocação para esclarecimento de quaisquer 
problemas relativos aos serviços contratados.  
7.8. Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal de Miravânia qualquer irregularidade 
ou dificuldade que impossibilite a execução do objeto licitado.  
7.9. Executar os serviços contratados somente com prévia autorização do Contratante;  
7.10. O orçamento deverá ser detalhado e fornecido previamente, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, contado a partir do recebimento do veículo pela contratada, com 
exceção dos serviços de reparo no motor (montagem e desmontagem), funilaria, em que o 
prazo será de no máximo 5 (cinco) dias úteis.  
7.11. Refazer em, no máximo, 24 horas, contados a partir da comunicação, os serviços que 
forem rejeitados.  
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7.12. Executar quaisquer serviços não relacionados neste Termo de Referência 
considerados essenciais ou imprescindíveis ao funcionamento dos veículos.  
7.13. Indicar à Chefia da Prefeitura Municipal de Miravânia o Preposto, com competência 
para manter entendimentos e receber comunicações acerca do objeto do contrato.  
7.14.Não utilizar mão de obra de terceiros SEM EXPRESSA E PRÉVIA autorização do 
Contratante, durante a vigência do contrato.  
7.15. O transporte dos veículos para a oficina e o posterior retorno é de responsabilidade 
da Prefeitura Municipal de Miravânia, exceto no caso de veículo com defeito que tenha que 
ser rebocado, devendo a oficina fornecer guincho da sede da contratada ao veículo com 
defeito.  
7.16 A Contratante poderá recusar o orçamento, pedir sua revisão ou aceitá-lo 
parcialmente, comprometendo-se a Contratada a executar ou fornecer o que for aprovado 
em todo ou em parte.  
7.17. Possuir pessoal especializado em manutenção de veículos automotores, para 
executar os serviços nos veículos de cada marca específica;  
7.18. Entregar na Prefeitura Municipal de Miravânia as peças e componentes substituídos, 
devidamente acondicionadas, no ato da entrega do veículo consertado.  
7.19. A Contratada obriga-se a prestar os serviços utilizando como base os preços da 
tabela vigente da AUTORIZADA, relativa ao número de horas utilizadas na execução de 
cada tipo de serviços e relativas, ainda, ao valor das peças e componentes, durante a 
vigência do contrato. 
7.20. Apresentar Nota Fiscal ou outro documento para comprovação e autenticidade da 

tabela de preço e catálogo de peças originais / genuínas emitidas pelos fabricantes.  

7.21. Conceder especial prioridade para execução dos serviços contratados. 

7.22. Operar exclusivamente com pessoal habilitado e treinado, com todo ferramental e 

equipamentos necessários à manutenção. 

7.23. Quando os veículos apresentarem defeitos nas vias públicas, locais que justifiquem 

serviços de socorros, estes serão encargos da contratada, no prazo máximo de 01:00 

hora após a contratação. 

7.24. Fornecer tabelas de preços das peças dos fabricantes dos veículos, bem como a 

tabela de tempo padrão para execução dos serviços, sempre tendo como base a 

TABELA DA AUDATEX. 

7.25. Prestar aos veículos, os seguintes serviços: 

 

- Reparos em diversos sistemas mecânicos, hidráulicos, em 

equipamentos, motor, suspensão, etc; 
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- Reparos em vidros, pestanas, canaletas, fechaduras, guarnições, 

maçanetas, etc; 

- Serviço de mecânica e vidraçaria em geral; 

- Instalação de acessórios; 

- Troca de óleo de motores, transmissão, etc; 

- Ajustes, lubrificação e regulagem em geral. 

- Serviços de Lavagem em geral. 

- Serviços de Borracharia em geral. 

 

7.26. Nunca descartar, em nenhuma hipótese, os materiais substituídos sem autorização 

por escrito da Contratante.  

 

7.27. Manter por escrito os entendimentos com a Contratante sobre os serviços, inclusive 

os verbais determinados pela urgência. 

 

7.28. Emitir faturas-notas fiscais ao término da execução do serviço e/ou fornecer peças, 

descrevendo detalhadamente os serviços realizados e as peças fornecidas com 

seus códigos do fabricante, tempo e preço dos serviços e preços das peças no 

percentual de desconto. Deverá, também, anotar no documento fiscal ou fatura, a 

quilometragem dos veículos, efetuando o encaminhamento das mesmas ao Setor 

de Transportes desta Autarquia quando da entrega do veículo/maquinário. 

 

7.29. A seu critério, a Contratante poderá efetuar o encaminhamento dos 

veículos/Maquinários e equipamentos à Oficina da Contratada e também a retirá-los após 

a conclusão dos serviços. 

 

8 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
8.1. Fornecer todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços contratados.  
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8.2. Acompanhar e fiscalizar os serviços, através do fiscal da Ata de Registro de Preços, 

sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas e comunicando ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas 

por parte da contratada.  

 

8.3. Pagar os valores contratados pelos serviços efetivamente prestados no prazo e nas 

condições contratuais.  

 

8.4. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus 

serviços dentro das normas desse Edital e seus Anexos. 

 

8.5. Fiscalizar os serviços objeto desse Edital podendo, para tanto, sustar, recusar, mandar 

fazer ou desfazer qualquer serviço, com ou sem fornecimento de peças, que não esteja de 

acordo com as normas, especificações técnicas usuais ou que atentem contra a segurança 

dos usuários ou de terceiros. 

 

8.6. Indicar servidores como Responsáveis dos Contratos (Fiscais) celebrados durante a 

validade da Ata de Registro de Preços, para acompanhar os serviços e fornecimentos de 

peças objeto dessa Licitação, dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua 

implementação, de tudo dando ciência ao Representante do Contratado, conforme Artigos 

67 e 68 da Lei 8.666/93. 

 

8.7. Emitir o Instrumento Contratual, Termo de Contrato, Nota de Empenho e Ordem de 

Serviço, conforme o caso, sempre que um veículo/maquinário for encaminhado à Oficina 

da Contratada para realização de qualquer serviço ou substituição de peças. 

 
8.8. Atestar a execução dos serviços da Contratada, com ou sem fornecimento de peças, 

observando os seguintes dados: 
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- Comparar o tempo utilizado na execução dos serviços e o valor do 

material compatível com a tabela de tempo-padrão da TABELA DA 

AUDATEX, assim como das peças constantes da 

Concessionária/Fabricante, aferindo os valores com a regularidade dos 

descontos registrados/contratados. 

- Exigir sempre da Contratada, quando da substituição de peças, que as 

mesmas sejam novas e originais e as substituídas devolvidas ao 

Fiscal da Ata; 

- Efetuar o encaminhamento das faturas - notas fiscais devidamente 

atestadas, conferidas e aprovadas pelo responsável pelo Controle 

Interno. 

 

8.9 - O acompanhamento/fiscalização dos serviços e substituição de peças não exclui 

nem reduz a responsabilidade da Contratada, por quaisquer irregularidades ou ainda 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 

8.666/93). 

 
 

Miravânia 22 de Junho de 2016. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO I  

 
DEMONSTRATIVO DA FROTA ATUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA 

 
 

ITEM MODELO ANO LOTAÇÃO PLACA MONTADORA 

1 CITYCLASS 70C16 2011/2012 
SEC MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

HLF-
7472 

IVECO 

2 CITYCLASS 70C16 2011/2012 
SEC MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

HLF-
8997 

IVECO 

3 CITYCLASS 70C16 2011/2012 
SEC MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

HLF-
8998 

IVECO 

4 CITYCLASS 70C17 2012/2013 
SEC MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

OXX-
9469 

IVECO 

5 CITYCLASS 70C17 2012/2013 
SEC MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

OOY-
9486 

IVECO 

6 CITYCLASS 70C17 2012/2013 
SEC MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

NXX-
1885 

IVECO 

7 UNO VIVACE 1.0 2011/2012 
SEC MUNICIPAL 

DE SAUDE 
NXX-
0125 

FIAT 

8 
FIAT DOBLÔ CARGO 
FLEX 1.8 

2010/2010 
 

SEC MUNICIPAL 
DE SAUDE 

HNH-
0674 

FIAT 

9 FIAT/FIORINO IE 1998/1999 
SEC MUNICIPAL 

DE SAUDE 
GMG-
8573 

FIAT 

10 FIAT/FIORINO IE 1994/1995 
SEC MUNICIPAL 

DE SAUDE 
GNS-
6603 

FIAT 

11 PÁLIO WK ATTAC 1.4 2013/2014 
SEC MUNICIPAL 
DE ASSISTENCIA 

SOCIAL 

PVQ- 
0213 

FIAT 

12 FIAT PALIO FIRE  2014/2015 
SEC. MUNICIPAL 

DE SAUDE 
PVN - 
1735 

FIAT 

13 
UNO MILLE WAY 
ECONOMY 1.0 04 

2013/2013 
SEC MUNICIPAL 
DE ASSISTENCIA 

SOCIAL 

OQD-
2525 

FIAT 

14 
UNO MILLE WAY 
ECONOMY 1.0 04 

2013/2013 
SEC MUNICIPAL 
DE ASSISTENCIA 

SOCIAL 

OQD-
2513 

FIAT 

15 FIAT PALIO FIRE 2014/2015 
SEC MUNICIPAL 

SAUDE 
PVK - 
4638 

FIAT 

16 FIAT PALIO FIRE 2014/2015 
SEC MUNICIPAL 

DE SAUDE 
PVK - 
4642 

FIAT 
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17 FIAT DOBLÔ CARGO 2014/2014 
SEC MUNICIPAL 

DE SAUDE 
PVL – 
7104 

FIAT 

18 STRADA WORKING 2015/2015 
SEC MUNICIPAL 

DE SAUDE 
 

FIAT 

19 VW GOL GIV 1.0 2009/2010 
SEC MUNICIPAL 

DE 
ADMINISTRAÇÃO 

HLF-
2344 

VOLKSWAGEN 

20 VW SAVEIRO 1.6 CE 2009/2010 
SEC MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

HLF-
2346 

VOLKSWAGEN 

21 
VW SAVEIRO 
AMBULANCIA 1.6 

2008/2009 
SEC MUNICIPAL 

DE SAUDE 
HMN-
9128 

VOLKSWAGEN 

22 
VW SAVEIRO 
AMBULANCIA 1.6 

2005/2005 
SEC MUNICIPAL 
TRANSPORTE 

HMN-
2243 

VOLKSWAGEN 

23 VW KOMBI CAMIONETA 1998/1999 
SEC MUNICIPAL 
DE ASSISTENCIA 

SOCIAL 

GXP-
4332 

VOLKSWAGEN 

24 
VW 15.190 EOD 
ESCOLAR HD 

2012/2013 
SEC MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

HMN-
8426 

VOLKSWAGEN 

25 
VW 15.190 EOD 
ESCOLAR HD 

2012/2013 
SEC MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

HIL - 
2085 

VOLKSWAGEN 

26 
VW 15.190 EOD 
ESCOLAR HD 

2012/2013 
SEC MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

HMF-
7005 

VOLKSWAGEN 

27 VW GOL 1.0 2008/2009 
SEC MUNICIPAL 

DE 
ADMINISTRAÇÃO 

HMN - 
9799 

VOLKSWAGEN 

28 
VW 15.190 EOD 
ESCOLAR HD 

2012/2012 
SEC MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

OQY - 
0983 

VOLKSWAGEN 

29 
VW CAMINHÃO 26.280 
CRM 6X4 

2013/2014 
SEC MUNICIPAL 

DE 
TRASNPORTE 

PVL - 
5346 

VOLKSWAGEN 

30 VW GOL SPECIAL 2005/2005 
SEC MUNICIPAL 

DE SAUDE 
HMN - 
2244 

VOLKSWAGEM 

31 M. BENZ OF 1318 1991/1991 
SEC MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

GKO - 
0016 

MERCEDES 
BENZ 

32 M. BENZ OF 1115 1989/1989 
SEC MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

GLU - 
3983 

MERCEDES 
BENZ 

33 I/M. BENZ 313 CDI 2006/2006 
SEC MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

GTM - 
8730 

MERCEDES 
BENZ 

34 I/M. BENZ 313 CDI 2008/2008 
SEC MUNICIPAL 

SAUDE 
HMN - 
8862 

MERCEDES 
BENZ 

35 M. BENZ L 1514 1987/1987 
SEC MUNICIPAL 
DE OBRAS SERV 

GUX - 
2878 

MERCEDES 
BENZ 
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URBANOS 

36 M. B. ATRON 2729 K 6X4 2013/2013 
SEC MUNICIPAL 

DE 
TRANPORTES 

OQW - 
2501 

MERCEDES 
BENZ 

37 
GM S-10 24 RONTAN 
AMBULANCIA 

2010/2011 
SEC MUNICIPAL 

SAUDE 
HMV-
1411 

GM/CHEVROLET 

38 
GM S-10 24 RONTAN 
AMBULANCIA 

2010/2011 
SEC MUNICIPAL 

SAUDE 
HMV-
1412 

GM/CHEVROLET 

39 
GM S-10 24 RONTAN 
AMBULANCIA 

2010/2011 
SEC MUNICIPAL 

DE SAUDE 
HNV-
1114 

GM/CHEVROLET 

40 YAMAHA ZTZ 125 K 2007/2008 
SEC MUNICIPAL 

DE SAUDE 
HHU-
2850 

YAMAHA 

41 
YAMAHA ZTZ 125 K 

2008/2009 
SEC MUNICIPAL 

DE SAUDE 
HJH -
5561 

YAMAHA 

42 
YAMAHA ZTZ 125 K 

2005/2005 
SEC MUNICIPAL 
DE SERVIÇOS 

URBANOS 

HPB-
0292 

YAMAHA 

43 
YAMAHA ZTZ 125 E 

2005/2005 
SEC. MUNICIPAL 
DE TRANPORTE 

HPB-
0291 

YAMAHA 

44 
YAMAHA ZTZ 125 K 

2007/2007 
SEC MUNICIPAL 
DE SAUDE 

HGK-
1283 

YAMAHA 

45 
YAMAHA ZTZ 125 K 

2007/2007 
SEC MUNICIPAL 
DE SAUDE 

HGK-
1284 

YAMAHA 

46 
RENAULT/SANDERO 1.0 
16 V 

2013/2014 
SEC MUNICIPAL 
DE SAUDE 

OPQ - 
9912 

RENAULT 

 
 
 
Miravânia 22 de Junho de 2016 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO II 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 

Lote 
01 

Quant. 
Estimada 
Nº horas 

Valor Estimado R$ 
Máquina/Marcas Especificação dos Serviços 

Mês Ano Serviços Peças 

1.1 
80 h 

 
960,00 

h 
R$ 

96.000,00 
- IVECO 

Manutenção preventiva e/ou 
corretiva, nos veículos 
pertencentes à frota da 
Prefeitura Municipal de 
Miravânia, a serviço ou em 
trânsito nesta Prefeitura com 
serviços mecânicos, de: 
freio, suspensão, 
compressão, direção, 
borracharia, vidraçaria, 
funilaria, troca de óleo 
lubrificante e filtros, 
lubrificação, lavagem geral, 
alinhamento, 
balanceamento, cambagem, 
diagnóstico/análise e 
correção do sistema de 
injeção e ignição eletrônica, 
escapamento, ar 
condicionado e reboque 24 
horas. 
 

1.2 
De acordo 

com a 
demanda  

- 
R$ 

240.000,00 
IVECO 

 

VVAALLOORR  TTOOTTAALL  EESSTTIIMMAADDOO  DDIIVVIIDDIIDDOOSS  EEMM    
RR$$  333366..000000,,0000    

JJuussttiiffiiccaattiivvaa  ddee  nneecceessssiiddaaddee  ee  aapplliiccaaççããoo: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços mecânicos, manutenção preventiva e corretiva com reposição de 
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peças genuínas e serviço de reboque por conta da contratada. 

CCoonnddiiççõõeess  ddee  GGaarraannttiiaa  ddooss  sseerrvviiççooss:: Não inferior a 6 meses 

 
 
 
 
 

Lote 
02 

Quant. 
Estimada 
Nº horas 

Valor Estimado R$ 
Máquina/Marcas Especificação dos Serviços 

Mês Ano Serviços Peças 

1.1 
66,66 

h 
800 

h 
R$ 

64.000,00 
- FIAT 

Manutenção preventiva e/ou 
corretiva, nos veículos 
pertencentes à frota da 
Prefeitura Municipal de 
Miravânia, a serviço ou em 
trânsito nesta prefeitura com 
serviços mecânicos, de: freio, 
suspensão, compressão, 
direção, borracharia, 
vidraçaria, funilaria, troca de 
óleo lubrificante e filtros, 
lubrificação, lavagem geral, 
alinhamento, balanceamento, 
cambagem, 
diagnóstico/análise e correção 
do sistema de injeção e 
ignição eletrônica, 
escapamento, ar condicionado 
e reboque 24 horas. 
 

1.2 
De acordo 

com a 
demanda  

- 
R$ 

160.000,00 
FIAT 

 

VVAALLOORR  TTOOTTAALL  EESSTTIIMMAADDOO  DDIIVVIIDDIIDDOOSS  EEMM    
RR$$  222244..000000,,0000    

JJuussttiiffiiccaattiivvaa  ddee  nneecceessssiiddaaddee  ee  aapplliiccaaççããoo: Contratação de empresa especializada para 
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prestação de serviços mecânicos, manutenção preventiva e corretiva com reposição de 
peças genuínas e serviço de reboque por conta da contratada. 

CCoonnddiiççõõeess  ddee  GGaarraannttiiaa  ddooss  sseerrvviiççooss:: Não inferior a 6 meses 

 
 

Lote 
03 

Quant. 
Estimada 
Nº horas 

Valor Estimado R$ 
Máquina/Marcas Especificação dos Serviços 

Mês Ano Serviços Peças 

1.1 
92 
h 

1104 
h 

R$ 
110.400,00 

- VOLKSWAGEN 

Manutenção preventiva e/ou 
corretiva, nos veículos 
pertencentes à frota da 
Prefeitura Municipal de 
Miravânia, a serviço ou em 
trânsito nesta prefeitura com 
serviços mecânicos, de: freio, 
suspensão, compressão, 
direção, borracharia, 
vidraçaria, funilaria, troca de 
óleo lubrificante e filtros, 
lubrificação, lavagem geral, 
alinhamento, balanceamento, 
cambagem, 
diagnóstico/análise e 
correção do sistema de 
injeção e ignição eletrônica, 
escapamento, ar 
condicionado e reboque 24 
horas. 
 

1.2 
De acordo 

com a 
demanda  

- 
R$ 

276.000,00 
VOLKSWAGEN 

 

VVAALLOORR  TTOOTTAALL  EESSTTIIMMAADDOO  DDIIVVIIDDIIDDOOSS  EEMM    
RR$$  338866..440000,,0000    

JJuussttiiffiiccaattiivvaa  ddee  nneecceessssiiddaaddee  ee  aapplliiccaaççããoo: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços mecânicos, manutenção preventiva e corretiva com reposição de 
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peças genuínas e serviço de reboque por conta da contratada. 

CCoonnddiiççõõeess  ddee  GGaarraannttiiaa  ddooss  sseerrvviiççooss:: Não inferior a 6 meses 

 

Lote 
04 

Quant. 
Estimada Nº 

horas 
Valor Estimado R$ 

Máquina/Marcas Especificação dos 
Serviços 

Mês Ano Serviços Peças 

1.1 
86,66 

h 
1040 h 

R$ 
104.000,00 

- 
MERCEDES 
BENZ 

Manutenção preventiva 
e/ou corretiva, nos 
veículos pertencentes à 
frota da Prefeitura 
Municipal de Miravânia, a 
serviço ou em trânsito 
nesta prefeitura com 
serviços mecânicos, de: 
freio, suspensão, 
compressão, direção, 
borracharia, vidraçaria, 
funilaria, troca de óleo 
lubrificante e filtros, 
lubrificação, lavagem 
geral, alinhamento, 
balanceamento, 
cambagem, 
diagnóstico/análise e 
correção do sistema de 
injeção e ignição 
eletrônica, escapamento, 
ar condicionado e reboque 
24 horas. 
 

1.2 
De acordo 

com a 
demanda  

- 
R$ 

260.000,00 
MERCEDES 
BENZ 

 

VVAALLOORR  TTOOTTAALL  EESSTTIIMMAADDOO  DDIIVVIIDDIIDDOOSS  EEMM    
RR$$  336644..000000,,0000    

JJuussttiiffiiccaattiivvaa  ddee  nneecceessssiiddaaddee  ee  aapplliiccaaççããoo: Contratação de empresa especializada para 
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prestação de serviços mecânicos, manutenção preventiva e corretiva com reposição de 
peças genuínas e serviço de reboque por conta da contratada. 

CCoonnddiiççõõeess  ddee  GGaarraannttiiaa  ddooss  sseerrvviiççooss:: Não inferior a 6 meses 

Lote 
05 

Quant. 
Estimada Nº 

horas 
Valor Estimado R$ 

Máquina/Marcas Especificação dos 
Serviços 

Mês Ano Serviços Peças 

1.1 
61,72 

h 
740,74 

h 
R$ 

60.000,00 
- CHEVROLET 

Manutenção preventiva 
e/ou corretiva, nos 
veículos pertencentes à 
frota da Prefeitura 
Municipal de Miravânia, a 
serviço ou em trânsito 
nesta prefeitura com 
serviços mecânicos, de: 
freio, suspensão, 
compressão, direção, 
borracharia, vidraçaria, 
funilaria, troca de óleo 
lubrificante e filtros, 
lubrificação, lavagem 
geral, alinhamento, 
balanceamento, 
cambagem, 
diagnóstico/análise e 
correção do sistema de 
injeção e ignição 
eletrônica, escapamento, 
ar condicionado e reboque 
24 horas. 
 

1.2 
De acordo 

com a 
demanda  

- 
R$ 

150.000,00 
CHEVROLET 

 

VVAALLOORR  TTOOTTAALL  EESSTTIIMMAADDOO  DDIIVVIIDDIIDDOOSS  EEMM    
RR$$  221100..000000,,0000    

JJuussttiiffiiccaattiivvaa  ddee  nneecceessssiiddaaddee  ee  aapplliiccaaççããoo: Contratação de empresa especializada para 
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prestação de serviços mecânicos, manutenção preventiva e corretiva com reposição de 
peças genuínas e serviço de reboque por conta da contratada. 

CCoonnddiiççõõeess  ddee  GGaarraannttiiaa  ddooss  sseerrvviiççooss:: Não inferior a 6 meses 

 

Lote 
06 

Quant. 
Estimada 
Nº horas 

Valor Estimado R$ 
Máquina/Marcas Especificação dos Serviços 

Mês Ano Serviços Peças 

1.1 
10.41 

h 
125 

h 
R$ 

10.000,00 
- YAMAHA 

Manutenção preventiva e/ou 
corretiva, nos veículos 
pertencentes à frota da 
Prefeitura Municipal de 
Miravânia, a serviço ou em 
trânsito nesta prefeitura com 
serviços mecânicos, de: freio, 
suspensão, compressão, 
direção, borracharia, vidraçaria, 
funilaria, troca de óleo 
lubrificante e filtros, 
lubrificação, lavagem geral, 
alinhamento, balanceamento, 
cambagem, diagnóstico/análise 
e correção do sistema de 
injeção e ignição eletrônica, 
escapamento, ar condicionado 
e reboque 24 horas. 
 

1.2 
De acordo 

com a 
demanda  

- 
R$ 

40.000,00 
YAMAHA 

 

VVAALLOORR  TTOOTTAALL  EESSTTIIMMAADDOO  DDIIVVIIDDIIDDOOSS  EEMM    
RR$$  5566..000000,,0000    

JJuussttiiffiiccaattiivvaa  ddee  nneecceessssiiddaaddee  ee  aapplliiccaaççããoo: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços mecânicos, manutenção preventiva e corretiva com reposição de 
peças genuínas e serviço de reboque por conta da contratada. 

CCoonnddiiççõõeess  ddee  GGaarraannttiiaa  ddooss  sseerrvviiççooss:: Não inferior a 6 meses 
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Lote 
07 

Quant. 
Estimada 
Nº horas 

Valor Estimado R$ 
Máquina/Marcas Especificação dos Serviços 

Mês Ano Serviços Peças 

1.1 
17,91 

h 
215 

h 
R$ 

20.000,00 
- MMC 

Manutenção preventiva e/ou 
corretiva, nos veículos 
pertencentes à frota da 
Prefeitura Municipal de 
Miravânia, a serviço ou em 
trânsito nesta prefeitura com 
serviços mecânicos, de: freio, 
suspensão, compressão, 
direção, borracharia, vidraçaria, 
funilaria, troca de óleo 
lubrificante e filtros, 
lubrificação, lavagem geral, 
alinhamento, balanceamento, 
cambagem, diagnóstico/análise 
e correção do sistema de 
injeção e ignição eletrônica, 
escapamento, ar condicionado 
e reboque 24 horas. 
 

1.2 
De acordo 

com a 
demanda  

- 
R$ 

50.000,00 
MMC 

 

VVAALLOORR  TTOOTTAALL  EESSTTIIMMAADDOO  DDIIVVIIDDIIDDOOSS  EEMM    
RR$$  7700..000000,,0000    

JJuussttiiffiiccaattiivvaa  ddee  nneecceessssiiddaaddee  ee  aapplliiccaaççããoo: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços mecânicos, manutenção preventiva e corretiva com reposição de 
peças genuínas e serviço de reboque por conta da contratada. 

CCoonnddiiççõõeess  ddee  GGaarraannttiiaa  ddooss  sseerrvviiççooss:: Não inferior a 6 meses 
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Lote 
08 

Quant. 
Estimada Nº 

horas 
Valor Estimado R$ 

Máquina/Marcas Especificação dos Serviços 

Mês Ano Serviços Peças 

1.1 
16,32 

h 
195,93 

h 
R$ 

16.000,00 
- RENAULT 

Manutenção preventiva e/ou 
corretiva, nos veículos 
pertencentes à frota da 
Prefeitura Municipal de 
Miravânia, a serviço ou em 
trânsito nesta prefeitura com 
serviços mecânicos, de: 
freio, suspensão, 
compressão, direção, 
borracharia, vidraçaria, 
funilaria, troca de óleo 
lubrificante e filtros, 
lubrificação, lavagem geral, 
alinhamento, 
balanceamento, cambagem, 
diagnóstico/análise e 
correção do sistema de 
injeção e ignição eletrônica, 
escapamento, ar 
condicionado e reboque 24 
horas. 
 

1.2 
De acordo 

com a 
demanda  

- 
R$ 

40.000,00 
RENAULT 

 

VVAALLOORR  TTOOTTAALL  EESSTTIIMMAADDOO  DDIIVVIIDDIIDDOOSS  EEMM    
RR$$  5566..000000,,0000    

JJuussttiiffiiccaattiivvaa  ddee  nneecceessssiiddaaddee  ee  aapplliiccaaççããoo: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços mecânicos, manutenção preventiva e corretiva com reposição de 
peças genuínas e serviço de reboque por conta da contratada. 

CCoonnddiiççõõeess  ddee  GGaarraannttiiaa  ddooss  sseerrvviiççooss:: Não inferior a 6 meses 
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Lote 
09 

Quant. 
Estimada 
Nº horas 

Valor Estimado R$ 
Máquina/Marcas Especificação dos Serviços 

Mês Ano Serviços Peças 

1.1 
8,33 

h 
100 

h 
R$ 

8.000,00 
- HONDA 

Manutenção preventiva e/ou 
corretiva, nos veículos 
pertencentes à frota da 
Prefeitura Municipal de 
Miravânia, a serviço ou em 
trânsito nesta prefeitura com 
serviços mecânicos, de: freio, 
suspensão, compressão, 
direção, borracharia, vidraçaria, 
funilaria, troca de óleo 
lubrificante e filtros, 
lubrificação, lavagem geral, 
alinhamento, balanceamento, 
cambagem, diagnóstico/análise 
e correção do sistema de 
injeção e ignição eletrônica, 
escapamento, ar condicionado 
e reboque 24 horas. 
 

1.2 
De acordo 

com a 
demanda  

- 
R$ 

20.000,00 
HONDA 

 

VVAALLOORR  TTOOTTAALL  EESSTTIIMMAADDOO  DDIIVVIIDDIIDDOOSS  EEMM    
RR$$  2288..000000,,0000    

JJuussttiiffiiccaattiivvaa  ddee  nneecceessssiiddaaddee  ee  aapplliiccaaççããoo: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços mecânicos, manutenção preventiva e corretiva com reposição de 
peças genuínas e serviço de reboque por conta da contratada. 

CCoonnddiiççõõeess  ddee  GGaarraannttiiaa  ddooss  sseerrvviiççooss:: Não inferior a 6 meses 

 
Miravânia 22 de Junho de 2016 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 0044/2016  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2016  

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do 
Representante Legal 

 

EEssttaaddoo  CCiivviill  ddoo  

RReepprreesseennttaannttee  LLeeggaall  
  

NNaacciioonnaalliiddaaddee  ddoo  

RReepprreesseennttaannttee  LLeeggaall  
  

Identidade do 
Representante Legal 

 
CPF do 
Representante Legal 

 

LOTE – 01 – XXXXXX 

Item Qtde Descrição do Objeto  

  Serviço......... 

 

Peças ......... 

Valor homem/hora  R$ ............. 

Desconto Real (DR) sobre o 
valor das peças  

..........% 

Percentual de Isenção do ICMS 
(de acordo com o item 6.7 do 
Edital)  

..........% 

Percentual Total de Desconto 
(PTD) ofertado sobre o valor das 
peças  

..........% 

PERCENTUAL DE DESCONTO FINAL =   .........% 

Valor estimado da contratação é de R$ ............. (.........................) 

Validade da proposta  

Prazo de Entrega  

Local de prestação dos 
serviços 

 

Garantia Mínima  

Observações 

O campo “DESCONTO REAL (DR) SOBRE O VALOR DAS 
PEÇAS/SERVIÇOS” deverá ser preenchido por todos os 
proponentes e os campos “PERCENTUAL DE ISENÇÃO DO 
ICMS e PERCENTUAL TOTAL DE DESCONTO” deverão ser 
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preenchidos apenas pelos Fornecedores Mineiros não optantes 
pelo SIMPLES NACIONAL. 

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 o produto atende as especificações 
técnicas da Prefeitura Municipal de Miravânia. 

Local e Data: 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva nos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Miravânia, com fornecimento de 
peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica.  
 
1) Identificação da empresa licitante:  
 
Razão Social: CNPJ:  
Endereço: Nº: Sala:  
Bairro: Cidade: CEP:  
Telefone: Fax: E-mail: UF:  
Banco: Agência: Conta:  
 
2) Das Condições Gerais  
 
2.1. Prazo de validade da proposta: ......dias (mínimo de 60 dias) contados da data da 
abertura da habilitação.  
2.2. Fornecimento de guincho: da oficina (sede) ao veículo com defeito por conta da 
contratada.  
2.3. Prazo de garantia da mão de obra: 180 (cento e oitenta) dias contados da data da 
entrega do veículo revisado.  
2.4. Prazo de garantia das peças substituídas: (conforme garantia oferecida pelo 
fabricante)  
2.5. Prazo de execução dos serviços: Deverá ser estipulado, caso a caso, sendo 
apresentado no orçamento da Contratada, para aprovação do Contratante.  
 
3) Preços e especificações mínimas dos serviços:  
3.1. Dos Serviços  
3.1.1. Guincho (reboque), da sede da oficina ao veículo com defeito (este serviço deverá 
ser ofertado sem ônus a Prefeitura Municipal de Miravânia ou seja todas as despesas por 
conta da contratada);  
3.1.2. Vidraçaria (vidros em geral, máquinas de vidro, etc);  
3.1.3. Mecânica (motor, suspensão, direção, freio etc);  
3.1.4. Fornecimento de peças originais e a respectiva reposição;  
3.1.5. Revisão geral periódica dos veículos, a cada 10.000 (dez mil) km rodados, 
observando-se a necessidade de substituição de peças;  
3.1.6. Alinhamento/balanceamento, Cambagem;  
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3.1.7. Funilaria (funilaria em geral) 
3.1.8. Troca de óleos lubrificantes (óleo de motor, óleo de caixa, óleo hidráulico, óleo de 
freio).  
3.1.9. Troca de filtros (filtros de óleo, ar e etc.).  
3.1.10. Lubrificação (lubrificação geral). 
3.1.11. Lavagem (lavagem geral). 
3.1.12. Diagnostico/analise e correção (do sistema de injeção, ignição eletrônica, 
escapamento, ar condicionado). 
3.1.13 – Borracharia (borracharia em geral). 
3.1.14 – Fornecimento de pneus originais e a respectiva reposição. 
 
3.2) Dos Preços  
 
3.2.1. Os serviços serão pagos conforme o Valor da Hora/Homem trabalhada: 
R$____(______);  
3.2.2. As peças serão pagas conforme o Percentual de desconto ofertado sobre o preço da 
tabela das peças originais: ____% (___).  
 
Miravânia, ____de_____________de________.  
(nome, n° identidade e assinatura do responsável e carimbo da empresa) 
 
 

Miravânia 22 de Junho de 2016. 
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ANEXO III 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0044/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0021/2016 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 
10.520/2002 
 
 
DECLARAÇÃO 
 
 

................................................................,CNPJ/CPF...................................., 

sediada/residente ........................................................................, por intermédio de seu 

representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº. 0021/2016, DECLARA 

expressamente que: 

 

Cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos neste 

Edital. 

 

 
.................................................., ............ de........................ de 2016. 
 
 
............................................................................... 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 
Nome: ........................................................................ 
 
Nº Cédula de Identidade: ............................................ 
 
 

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO 
PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO 
ENVELOPE, NA ABERTURA DA SESSÃO. 
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ANEXO IV 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

DECLARAÇÃO 

 

......................................................., CNPJ/CPF.............................., sediada/Residente 

..........................................................., por intermédio de seu representante legal, infra-
assinado, e para os fins do Pregão nº. 0021/2016, DECLARA expressamente que: 

Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no 
presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores, em cumprimento ao que determina o item V subitem 1.2 - b do Edital. 

 

......................................, ...... de........................de 2016. 

 

 

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

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

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

 

Nº Cédula de Identidade: ................................... 
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ANEXO V 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0044/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0021/2016 

 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL 
 
 

                                            

DECLARAÇÃO 
 
 

...........................................................,CNPJ......................................, sediada 

..........................................................., por intermédio de seu representante legal, infra-

assinado, e para os fins do Pregão nº. 0021/2016, DECLARA expressamente que: 

 

►Concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital, em cumprimento ao que 

determina o subitem 7.1.3 do referido Edital; 

 

............................................, ........ de ............................. de 2016. 
 
 
......................................................................... 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 
 
 
Nome: ................................................................... 
 
Nº Cédula de Identidade: ...................................... 
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ANEXO VI – CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

(Local e data) 

 

Ào 

Prefeitura Municipal de Miravânia  

A/C Pregoeiro 

Referência: Pregão Presencial 0021/2016 

 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº 

__________________, neste ato representada por __________________________ 

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa), em atendimento ao 

disposto no Edital do Pregão  Presencial 0021/2016, vem perante Vossa Senhoria 

credenciar o Sr. _______________________, RG ____________________, como 

representante qualificado a participar de todos os atos relativos à referida licitação, 

inclusive com poderes expressos para oferecer lances e apresentar ou desistir da 

interposição de recursos, nos termos do artigo 109 da Lei No 8.666/93. 

 

Atenciosamente.  

 

NOME 

Representante Legal da Licitante 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 

 

(Local e data) 

 

Ào 

Prefeitura Municipal de Miravânia  

A/C Pregoeiro 

Referência: Pregão Presencial 0021/2016 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________, neste 

ato representada por _____________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, 

cargo ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão Presencial 

0021/2016 e no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, vem perante Vossa Senhoria 

DECLARAR que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

NOME 

Representante legal da empresa 
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ANEXO VIII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. º 00______/2016 

 
PROCESSO Nº 0044/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2016 
     

VALIDADE: 12 MESES  
  
Por este instrumento, a Prefeitura Municipal de Miravânia, Pessoa Jurídica de Direito 
Público, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.612.491/0001-94, com sede na Rua Marcos 
Pereira Viana Filho, nº 175-B, Bairro: Centro, CEP: 39.465-000 - Miravânia - MG, neste 
ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Raimundo Nonato Pereira Luna, Gestor 
Municipal, inscrito no CPF sob o n.º 000.000.000-00 portador da Carteira de Identidade de 
n.º 00.000.000, considerando o julgamento de Procedimento Licitatório de nº 0044/2016, 
Modalidade Pregão Presencial por Registro de Preços nº 0021/2016, e respectiva 
homologação, RESOLVE registrar o maior lance/oferta por lote, da empresa 
______________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _______________________, 
estabelecida na _____________________, nº.___________________, Bairro: 
_______________, CEP:_________________ - ________________/MG, neste ato 
representado pela Srª.__________________________, CPF n. ___________________. e 
CI _______________________, residente e domiciliada na cidade de 
_______________MG;   tendo como objeto do presente instrumento o Registro de Preços 
Maior Desconto Sobre Tabela (Tabela da Audatex) para futura e eventual Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva nos veículos da frota municipal, com fornecimento de peças 
genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica, conforme atendimento às condições 
previstas no Instrumento Convocatório – Edital de Registro de Preços, e as constantes 
desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes   nos 
termos da Lei Federal no. 10.520/02, Decreto Municipal n. 001, de 02 de janeiro de 2006, 
bem como pelo Art. 15 da Lei Federal no. 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações, e 
demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1. A presente ata tem por objeto o Registro de Preços Maior Desconto Sobre Tabela 
(Tabela da audatex) para futura e eventual Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva nos veículos da frota municipal, com fornecimento de peças 
genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica, tendo como parâmetro de preços, 
aqueles constantes na Proposta Final da empresa vencedora do item, nos termos e 
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condições estabelecidas no Edital de Registro de Preços do Processo Licitatório nº 
0044/2016, Pregão Presencial n. 0021/2016 e seus anexos, que passa a fazer parte 
vinculativa desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preço vencedora. 
 
Parágrafo Único - Este instrumento não obriga a Prefeitura Municipal de Miravânia, a firmar 

contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para 

aquisição do (s) objeto (s), obedecida à legislação pertinente, sendo assegurada ao 

detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da ata. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

 
O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Miravânia, através do 

Departamento de Compras no seu aspecto operacional, e à sua Assessoria Jurídica nas 

questões legais. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 
Consideram-se registrados os preços conforme RELATÓRIO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO em anexo.  
 
Cada preço unitário registrado foi retirado do sistema de controle da Prefeitura Municipal de 

Miravânia após a aplicação do maior lance/oferta. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO 

 
O fornecimento do objeto será parcelado de acordo com as necessidades da Prefeitura 

Municipal de Miravânia. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
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A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender o pedido 
efetuado durante a vigência desta, mesmo que a entrega dele estiver prevista para data 
posterior a do seu vencimento. 
 
Se as características do produto entregue não corresponder às especificações exigidas no 
Procedimento Licitatório de nº 0044/2016, o qual precedeu a presente ata, a remessa do 
produto apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de 
cinco dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
O fornecimento deverá ser efetuado mediante Ordem de Fornecimento, a qual poderá ser 
feita por memorando, ofício, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor 
unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a 
assinatura do responsável. 
 
A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento, deverá 
colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver 
recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento. 
 
A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 
São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata: 
 
I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal 

de Miravânia, de acordo com o especificado nesta Ata, responsabilizando-se por 

eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou 

condição aqui estabelecida; 

 
II - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de Miravânia, 

cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência, 

imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução 

do contrato; 

 
III - dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura Municipal de Miravânia, no 

tocante ao fornecimento do material, assim como ao cumprimento das obrigações previstas 

nesta Ata; 
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IV - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer 
natureza; 
 
V - a falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço 
registrado não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução 
ou inexecução dos serviços objeto desta ata e não a eximirá das penalidades a que está 
sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 
 
VI - comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal de Miravânia qualquer alteração 

ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de 

correspondência; 

 
VII - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 

integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que 

será exercida pela Prefeitura Municipal de Miravânia.  

 
VIII - indenizar terceiros e/ou a Prefeitura Municipal de Miravânia, mesmo em caso de 

ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos 

causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel 

observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 

 
São responsabilidades do Fornecedor Registrado: 
 
I - todo e qualquer dano que causar a Prefeitura Municipal de Miravânia, ou a terceiros, 

ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela 

Prefeitura Municipal de Miravânia. 

 
II - todas e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura 

Municipal de Miravânia  por autoridade competente, desde que devidas e pagas, em 

decorrência do descumprimento pela contratada de lei ou de regulamento a ser 
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observado na execução da ata, as quais serão reembolsadas a Prefeitura Municipal de 

Miravânia, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer 

pagamento devido à contratada, o valor correspondente. 

 
Parágrafo Primeiro - a contratada autoriza a Prefeitura Municipal de Miravânia  a descontar 

o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas 

pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer 

procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 

 
Parágrafo Segundo – a ausência ou omissão da fiscalização da Prefeitura Municipal de 

Miravânia não eximirá a contratada das responsabilidades previstas nesta Ata. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA 

 
A Prefeitura Municipal de Miravânia, obriga-se: 

 
I - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os materiais. 
 
II - permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas as 
normas de segurança; 
 
III - notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos 
materiais; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 

 
O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado em até 

30 (trinta) dias mediante a efetiva entrega do produto e apresentação da respectiva nota 

fiscal. Na ocasião, a empresa deverá estar regular perante a Seguridade Social (INSS), ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Prefeitura Municipal de Miravânia da 

licitante, para fins de recebimento, sob pena da Prefeitura Municipal de Miravânia  reter o 

(s) referido (s) pagamento (s) até a comprovação exigida. 

 
Parágrafo Primeiro - Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas 
serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que 
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motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua 
reapresentação. 
 
Parágrafo Segundo - Para cada Nota de Empenho a Contratada deverá emitir uma nota 
fiscal/fatura. 
 
Parágrafo Terceiro – O pagamento ficará ainda condicionado a regularidade documental 

junto a Prefeitura Municipal de Miravânia. 

 
Parágrafo Quarto - Constatada a situação de irregularidade documental junto a 

Prefeitura Municipal de Miravânia, a contratada será comunicada por escrito para que 

regularize sua situação, no prazo estabelecido, sendo lhe facultada a apresentação 

de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades 

cabíveis. 

 
Parágrafo Quinto - Nenhum pagamento isentará o fornecedor das suas responsabilidades e 
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 
Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, 
admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste 
instrumento. 
 
Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos 
preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
 
Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de 
mercado, a Prefeitura Municipal de Miravânia solicitará ao Fornecedor, mediante 
correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do 
parágrafo único. 
 
Parágrafo Terceiro - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura 

Municipal de Miravânia convocará as demais empresas com preços registrados para o 

item, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitado as condições de 

fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado, para redução do preço; 
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hipótese em que poderá ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas com 

preço registrado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

 
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 
situações: 
 
I - quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes nesta Ata de Registro de 
Preços e no Edital; 
 
II - quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido; 
 
III - quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho 
decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII 
do art. 78 da Lei 8.666/93; 
 
IV - em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente 
deste Registro; 
 
V - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
 
VI - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
Prefeitura Municipal de Miravânia ou pelo Fornecedor. 
 
VII - mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as 
exigências desta Ata e do Edital de Convocação. 
 
VIII - quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, 
incisos XIV, XV e XVI, da Lei Federal 8.666/93.  
 
Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será 
informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo 
administrativo da presente Ata. 
 
Parágrafo Segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível, o endereço do 
Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se 
cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
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Parágrafo Terceiro – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços 
registrados poderá não ser aceita pela Secretaria, facultando-se a esta neste caso, a 
aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

 
Parágrafo Quarto. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as 
atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento daquele item. 
 
Parágrafo Quinto. Caso a Prefeitura Municipal de Miravânia não se utilize da prerrogativa 
de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou 
sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição 
contratual infringida. 

 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, 
ETC 

 
Correrão por conta exclusivas do fornecedor: 
 
I - todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto 
deste Edital. 
 
II - as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro 
e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à 
execução dos serviços. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES 

 
Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo 
regular, o fornecedor ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 
cominações aplicáveis: 
 
I - advertência, por escrito; 
 
II - multa, a ser aplicada pela Prefeitura Municipal de Miravânia, e, após a confirmação de 

02 (duas) advertências, independente de ser motivo diferenciado, ficando suspenso o 

fornecimento até o seu recolhimento; 

 
III - cancelamento desta Ata de Registro de Preços após a aplicação de 02 (duas) multas 
ou quando multa aplicada não houver sido recolhida em prazo superior a 10 (dez) dias, 
contados da publicação; 
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IV - suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período 
não superior a 2(dois) anos; 
 
V - declaração de inidoneidade. 
 
Parágrafo Primeiro. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas, atrasos 
na entrega ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
Erário. 
 
Parágrafo Segundo. A contratada sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor 
da respectiva fatura/orçamento aprovado. 
 
Parágrafo Terceiro.  A contratada estará impedida de licitar com a Administração Púbica 
por um prazo de até 02 (dois) anos, em caso de fraude ou qualquer tipo de crime, 
devidamente comprovado, atendidas as prerrogativas legais existentes. 
 
Parágrafo Quarto. As multas previstas são aplicáveis simultaneamente às outras 
cominações previstas nesta Ata. 
 
Parágrafo Quinto. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
 
I - se a contratada descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que 
desses fatos resultem prejuízos à contratante; 
 
II - se a contratada sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais; 
 
III - se a contratada tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 
 
Parágrafo sexto. As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II desta Cláusula. 
 
Parágrafo sétimo. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e 
não eximirá a contratada das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das 
obrigações estabelecidas neste contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 

As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de 
dotação orçamentária prevista nas contratações advindas desta ata. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
 
I - todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 
lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços. 
 
II - integram esta Ata, para fins de acompanhamento de execução, o Processo de Licitação 
de nº 0044/2016 – Pregão Presencial nº 0021/2016 e seus anexos e as propostas da 
empresa classificada para cada grupo, por item. 
 
III - é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer 

operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de 

Miravânia. 

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO 

As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Manga – MG, como competente para 
dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que 
não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Miravânia – MG, 00 de Julho de 2016. 
 

__________________________________________ 
Raimundo Nonato Pereira Luna 
Prefeito Municipal - Contratante 

 
_________________________________________ 

Contratada 
Testemunhas  
1)___________________________________CPF:______________________ 
2)___________________________________CPF:______________________ 
 
 

 


