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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N°. 24/2017-PMRC/MT 

Razão Social: __________________________________________________ 

 

CNPJ N° _____________________________________________________ 

 

Endereço: _____________________________________________________ 

 

E-mail: _______________________________________________________  

 

Cidade: __________ Estado: _____ Telefone: ___________ Fax: _________ 

 

Pessoa para contato: ____________________________________________ 

 

Recebemos através do acesso a pagina www.reservadocabacal.mt.gov.br nesta data, 

Cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 

Local: ______________, ___ de ____________ de ______. 

________________________________ 

              Assinatura                                                                          Senhor (a) Licitante, 

 

Objetivando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal e a Licitante, 

solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo de entrega do Edital supra, à 

Equipe Pregoeira, por via postal, pelo Fax (065) 3247 - 1124 ou pelo e-mail 

prefeiturareserva@gmail.com. O não encaminhamento do recibo exime a Comissão de Licitação, a 

pregoeira e Equipe de Apoio da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 

convocatório como de quaisquer informações adicionais. 

                                                                                Reserva do Cabaçal – MT, 13 de Setembro de 2017. 

 

LETICIA VENANCIO FERREIRA LIMA 

Pregoeira 

 

mailto:prefeiturareserva@gmail.com
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

SINTESE INFORMATIVA DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 24/2017 – REGISTRO DE PREÇO 

Maior Desconto pelo Preço atual de mercado, e pelo preço do catálogo que deverá ser fornecido 

pelas empresas participantes. 

OBJETO: Pregão Presencial tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação 

de empresa do ramo, acima qualificada, visando o fornecimento de peças e acessórios genuínos e/ou 

originais para manutenção preventiva e corretiva dos veículos operacionais: automóveis leves, 

utilitários, caminhões, ônibus e maquinas pesadas para frota da Prefeitura Municipal de Reserva do 

Cabaçal - MT. 

INICIO DA SESSÃO DE PREGÃO: 26/09/2017 ás 09h30min horas 

A Comissão Permanente de Licitações não autenticará documentos. Todos os documentos que 

forem apresentados em copia deveram ser autenticados em cartório. 

 

VALIDADE DO REGISTRO: A Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação e 

respectivo contrato de Expectativa de Fornecimento terão vigência de 12 (doze) meses após sua 

assinatura. 

FORMA DE ENTREGA: Parcelada, conforme solicitações, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Em 

se tratando de veículos para transporte de pacientes e veículos para transporte escolar, o prazo máximo 

deverá ser de 05 (cinco) dias, a contar da data da solicitação expedida pelo setor de compras. 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: De acordo com as peças solicitadas e assinadas pelo responsável 

do setor de compras, até 15 (quinze) dias após a emissão da nota fiscal eletrônica. 

Será pregoado, com a participação dos licitantes devidamente credenciados, primeiramente o 

valor Percentual de desconto sobre preço de tabela, SENDO QUE ESTE DESCONTO 

SERVIRÁ TANTO PARA O PREÇO ATUAL DE MERCADO, E PELO PREÇO DO 

CATALAGO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO PELAS EMPRESAS.  

PARTICIPANTES. Sendo de peças novas originais com base em média aritmética de mais 02 

(dois) preços de mercado, com até duas casas decimais, incluindo todas as despesas que possam 

recair sobre o objeto, inclusive fretes, seguros, etc., expresso em algarismos e por extenso. 

 

Informações: (65) 3247-1124 no horário das 7:00 ás 13:00 horas ou pelo e-mail 

prefeiturareserva@gmail.com.  
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PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2017 

PREÂMBULO 

 

O Município de Reserva do Cabaçal, Estado de Mato Grosso, para conhecimento de quantos possam 

interessar, que, nos termos da Lei e 8.666/93 e a Lei 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006, na 

modalidade Pregão presencial do tipo maior desconto preço de tabela do fabricante e mercado, estará 

realizando no dia 26 de Setembro de 2017, a partir das 09:00 horas, sessão de protocolo e abertura de 

envelopes de proposta e documentação para Registro de Preços para futuro e eventual 

fornecimento de peças novas originais ou genuínas para manutenção preventiva e corretiva da 

frota do Município de Reserva do Cabaçal - MT, incluindo todos os órgãos da Administração Direta 

do Poder Executivo, originais e não-originais, na forma descrita no anexo I, conforme cláusulas, 

critérios e condições deste Edital. 

 

1. OBJETO 

O objeto de contratação do presente Edital Registro de Preços para futuro e eventual 

fornecimento de peças novas originais ou genuínas para manutenção preventiva e corretiva da 

frota do Município de Reserva do Cabaçal. 

1.1 – DAS NORMAS LEGAIS 

1.1.1 – A presente licitação será processada e julgada com base na Lei Federal nº. 10.520/2002, 

regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 05/2011 e demais normas deste Edital e seus anexos, 

aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as normas da Lei Federal nº. 8.666/93, do Decreto 

Federal 3.555/2000 e Lei Complementar 123/2006. 

1.1.2 – Aplica –se ao contrato decorrente da presente licitação, além dos dispositivos legais previstos 

no sub-item 1.1, as normas da Lei Federal nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do 

Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002). 

 

2. DO EDITAL E SEUS ANEXOS 

 

2.1 – O Edital da presente licitação estará disponível a qualquer interessado, das 7:00 ás 13:00   horas, 

no setor de Licitações, sede da Prefeitura Municipal, á Av. Mato Grosso, nº 221, Centro, Reserva do 

Cabaçal – MT, ou pelo site www.reservadocabacal.mt.gov.br.  

2.2 – Constituem anexos do presente EDITAL: 

 

ANEXO I – Descrição do objeto; 

ANEXO II – Proposta de preços Padronizada; 

http://www.reservadocabacal.mt.gov.br/
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ANEXO III – Modelo de Documento de Credenciamento; 

ANEXO IV – Modelo de Declaração de não contratação de Menor; 

ANEXO V – Modelo de Declaração de Atendimento dos Requisitos de Habilitação e Contratação; 

ANEXO VI – Declaração de enquadramento como ME ou EPP, quando for o caso; 

ANEXO VII – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

ANEXO VIII – Minuta do Contrato de Expectativa de Fornecimento. 

 

3 – DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO: 

3.1 – Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas, cujo objeto social seja compatível 

com a presente licitação e atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital. (sub-itens 

3.2.7). 

3.1.1 – Não poderão participar da presente licitação empresas em consorcio, qualquer seja sua forma 

de constituição, ou que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a administração pública, 

cujo prazo de suspensão ainda não tenha expiração ou tenha sido o ato que declarou a suspensão 

anulada ou revogada. 

3.2 – A proposta de preços (Envelope 1 – sub-item 3.2.1) e a Documentação para habilitação 

(Envelope 2 – sub-itens 3.2.7) deverão ser protocolados junto ao Pregoeiro (a) e Comissão de Apoio, 

em envelopes distintos e hermeticamente fechados, devidamente identificados, conforme a seguir: 

 

PROCESSO Nº. 189/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 24/2017 – REGISTRO DE PREÇO 

ENVELOPE Nº ________ (1) PROPOSTA (2) DOCUMENTAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: _______________________________ 

CNPJ: _______________________________________ 

ENDEREÇO: (Logradouro numera bairro, cidade, UF, CEP, TEL, FAX). 

 

3.2.1 – A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou digitada, 

devidamente assinada, rubricada em todas as suas paginas, conforme modelo do anexo II, devendo 

conter no mínimo: 

a) Descrição clara do objeto ofertado, na forma prevista no anexo I; 

b) Percentual de desconto sobre preço atual de mercado, ou catálogo do participante (para peças e 

acessórios adquiridos de veículos) de peças novas originais com base em média aritmética de mais 02 

(dois) preços de mercado, com até duas casas decimais, incluindo todas as despesas que possam recair 

sobre o objeto, inclusive fretes, seguros, etc., expresso em algarismos e por extenso. 

c) Condições e prazo de garantia de fabrica das peças, ressalvado, ainda que não previsto na proposta, 

o disposto no sub-item 5.4 deste Edital, e; 
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d) Declaração de que teve acesso ao Edital e seus anexos, e que aceita as condições nele previstas. 

3.2.2 – A relação de veículos constante no Anexo I é simplesmente orientava, incorporando-se ao 

presente processo veículos ou máquinas que venham a ser adquiridos pelo Município após a 

realização da presente licitação. 

3.2.3 – A proposta de preços terá validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da abertura do 

envelope, sendo este considerado como válido, no caso de omissão. 

3.2.4 – Ocorrendo divergência na proposta entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário, e 

entre o algarismo e extenso, prevalecerá o extenso. Não será permitido alterar valor da proposta por 

erro, sendo o mesmo desclassificado. 

3.2.5 – O licitante deverá apresentar as seguintes declarações e os documentos constantes do item 3.2.7 

deste Edital para fins de habilitação no Certame. 

I – Declaração expressa de que o licitante não empresa trabalhador nas situações previstas no inciso 

XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo representante legal do licitante. 

II – Declaração, observadas as penalidades cabíveis, de superveniência de fato impeditiva da 

habilitação. 

III – Declaração firmada pelo representante legal da licitante e por seu responsável técnico contábil, 

com o prazo de validade de 30 (trinta) dias a contar da data de sua emissão, de que não há alterações 

posteriores ao documento apresentado. 

3.2.7 – O licitante deverá apresentar os seguintes documentos a seguir elencados para fins de 

habilitação: 

a) Copia da Cédula de Identidade e do CPF dos representantes legais da empresa; 

b) Declaração de Firma Individual, contrato Social Primitivo ou Ato Constitutivo, devidamente 

registrado na Junta Comercial ou Cartório competente; 

c) Última alteração do contrato Social ou Ato de Eleição de Diretores no caso de Sociedade por ações, 

devidamente registrada na Junta Comercial ou Cartório competente; 

d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

e) Certificado de Regularidade para com o FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal (site: 

www.caixa.gov.br); 

f) Certidão Negativa de Débitos com a Seguridade Social – INSS (site: www.inss.gov.br ou 

www.receita.fazenda.gov.br); 

g) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União (site: 

www.receita.fazenda.gov.br); 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (site: www.tsc.jus.br); 

i) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual, do domicilio/sede da licitante; 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.tsc.jus.br/
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j) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal, do domicilio/sede da licitante; 

k) Alvará de Localização e Funcionamento emitido pelo Poder Executivo Municipal, do 

domicilio/sede da licitante; 

l) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca da 

sede do licitante; 

m) Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32 § 

2º, da Lei 8.666/93. 

n) Declaração expressa de que o licitante não empresa trabalhador nas situações previstas no inciso 

XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo representante legal do licitante. 

3.2.8 – A Apresentação do Contrato Social Consolidado, não dispensa a obrigatoriedade de 

apresentação do contrato social primitivo, exigido na alínea “b”, sendo sua não apresentação motivo de 

inabilitação. 

3.2.9 – Caso não seja declarado o prazo de validade da Certidão, será considerada apenas a que tiver 

sido emitida no Máximo até 90 (noventa) dias antes da data de protocolo do envelope. 

3.2.10 – As certidões emitidas através da rede mundial de computadores (internet) serão aceitas para 

fins desta licitação, ficando sujeitas à verificação da veracidade das informações, nos termos da Lei nº. 

10.520/2002. 

 

3.3 – A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NÃO AUTENTICARÁ DOCUMENTOS, TODOS OS 

DOCUMENTOS QUE FOREM CÓPIAS DEVERÃO SER AUTENTICADOS EM CARTÓRIO. 

EMPRESAS QUE APRESENTAREM DOCUMENTOS EM CÓPIAS NÃO AUTENTICADAS 

SERÃO DESCLASSIFICADAS. 

 

4 – DA SESSÃO DE PREGÃO 

4.1 – A sessão de pregão ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal, sito a Av. 

Mato Grosso, nº. 221 – Centros, sob a presidência do (a) Pregoeiro (a) e com o auxilio da Equipe de  

 

Apoio, no dia 26 de Setembro de 2017 e terá inicio as 09:00 horas, observando os seguintes 

procedimentos: 

I – Credenciamento dos representantes das empresas nos termos do sub-item 4.3 e protocolo da 

Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação e Contratação Anexo V, dos envelopes de 

proposta e dos envelopes de documentação; 
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II – Abertura dos envelopes de proposta tempestivamente protocolados e verificação de conformidade 

da proposta com os requisitos do Edital, nos termos do sub-item 3.2.1, sendo também desclassificadas 

as propostas que sejam incompletas para determinado lote de produtos; 

III – Classificação das melhores propostas para a fase de lances verbais, tendo por critério o limite de 

até 10% (dez por cento) superior à menor das propostas para cada um item, ou, sendo o numero de 

propostas classificadas inferior a 03 (três), classificação das 03 (três) melhores propostas, independente 

do percentual; 

IV – Apresentação de lances verbais para o lote de produtos, conforme disposto neste Edital, 

observada a ordem decrescente de classificação com base no valor; 

4.2 – Para as empresas na condição de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte: 

4.2.1 – Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 

ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor 

proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

4.2.2 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá no prazo de 05 

(cinco) minutos, após solicitação do (a) pregoeiro (a), apresentar nova proposta inferior aquela 

considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será 

considerada a vencedora da disputa; 

4.2.3 – Não ocorrendo o registro do preço da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

sub-item anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na 

condição prevista no caput, observada a ordem de classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

4.2.4 – O (a) pregoeiro (a) deverá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante 

na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras estabelecidas neste 

edital; 

4.2.5 – na hipótese de não ocorrer o registro de preços nos termos previstos na condição indicada no 

caput, o preço a ser registrado será o da proposta originalmente vencedora do certame. 

4.2.6 – encerramento da fase de lances verbais e declaração do vencedor, sendo concedido aos 

licitantes o direito de manifestar o interesse, desde que fundamentado, de interpor recurso. 

4.2.7 – Abertura do envelope de documentação do vencedor e, atendido os requisitos de habilitação, 

adjudicação do item á licitante pelo (a) pregoeiro (a); 

4.2.8 – Homologação do processo pela autoridade superior. 

4.2.9 – Elaboração e assinatura da Ata de registro de preços, observadas as disposições do item 5 

(cinco) do Edital; 
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4.2.10 – Encerrada a fase de lances, não caberá desistência da proposta, sob pena da aplicação das 

penalidades previstas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” do sub-item 10.1 deste Edital, sem prejuízo 

das demais sanções aplicáveis. 

4.3 – Para credenciamento deverá o representante da licitante apresentar documento com foto, 

declaração de atendimento dos requisitos de habilitação e contratação, conforme anexo V, a Carta de 

Credenciamento conforme anexo III, podendo esta ser substituída pelo contrato social no caso de sócio 

da empresa ou pela Declaração de Firma Individual e  

Declaração da Condição de Microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso, conforme 

Anexo VI. 

4.4 – Os recursos deverão ser protocolados na central de protocolos da Prefeitura, no horário das 7:00 

ás 13:00 horas, e será dirigido ao Prefeito Municipal. É garantido à licitante o direito de recurso das 

decisões tomadas, observadas as normas previstas no artigo 4 inciso 18 da Lei 10.520/2002, sendo o 

prazo de 03 (três) dias. 

4.5 – As ligações telefônicas feitas pelos licitantes, na hora da sessão, deverão ser de no Máximo de 01 

(um) minuto. 

4.6 – Não será permitido ao fornecedor falar ao telefone com (a) pregoeiro (a) durante a realização da 

licitação. 

4.7 – Não nos responsabilizamos por envelopes que chegarem após a licitação, caso mandem pelo 

correio, certifiquem com o setor de licitação a chegada do mesmo, pelo menos dois dias antes da 

licitação, os envelopes de documentação enviados pelo correio caso não forem abertos os mesmos 

serão fragmentados caso a empresa não os retire. 

5.1 – Encerrada a sessão de pregão, o (a) Pregoeiro (a) e respectiva Comissão de Apoio, elaboração a 

Ata de Registro de Preços, da qual constará: 

I – Número de ordem em série anual; 

II – Número do pregão e do processo licitatório respectivo; 

III – Órgãos e/ou unidades integrantes do registro; 

IV – Qualificação do detentor do preço registrado ou de seu representante legal devidamente 

comprovado; 

V – Preços ofertados pelo adjudicatório; 

VI – Prazos e condições de entrega pactuada. 

5.1.1 – A ata de registro de preços será assinada pelo (a) Pregoeiro (a) pela Comissão de Apoio e pelos 

licitantes ou seus representantes legalmente constituídos. 
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5.2 – Assinada a ata, o licitante adjudicado será convocado, por oficio, para a assinatura do Contrato 

de Expectativa de Fornecimento/execução de Serviços, devendo fazê-lo no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de ser declarado inadimplente, sem prejuízo a outras penalidades legais. 

5.3 – O fornecimento do objeto será parcelado, conforme necessidades da Administração, mediante 

emissão de autorização de fornecimento, devendo as peças serem entregues em Reserva do Cabaçal, na 

sede da Prefeitura, conforme endereço constante da Autorização de Fornecimento. 

5.3.1 – O Município se reserva no direito de requisitar peças originais, não sendo aceitas, em sob 

nenhuma hipótese, peças não originais, usadas ou manufaturadas. 

5.3.2 – A solicitação de fornecimento poderá ser emitida somente pelo Departamento de Compras da 

Administração Municipal, observando-se sempre as regras estabelecidas neste edital e no respectivo 

contrato. 

5.3.3 Poderão utilizar-se do registro de preços decorrente desta licitação todos os órgãos e unidades da 

Administração Direta do Poder Executivo, sendo facultada, ainda, sua utilização pelos órgãos da 

Administração Indireta. 

 

5.4 – O Município se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, as peças que venham a 

apresentar defeitos quer seja referente às peças utilizadas, que deverão possuir garantia de 

fábrica, cabendo à licitante contratada sua substituição no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

multa por atraso e/ou suspensão do contrato, sem prejuízo a outras penalidades aplicáveis. 

5.5 – A cada reparo ou troca de peças e acessórios serão obrigatórios e envio do material trocado ao 

setor de compras para controle. 

5.6 – A licitante fica obrigada a enviar o orçamento com as respectivas marcas das peças ou 

acessórios. 

5.7 – A licitante não fica exonerada de suas responsabilidades, por possíveis falhas ou defeitos 

observados nos materiais após o seu recebimento, observadas as disposições deste Edital. 

5.8 – A licitante deverá manter durante a vigência do contrato decorrente da presente licitação, as 

condições de habilitação previstas neste Edital, sob pena de suspensão e/ou rescisão contratual. 

5.9 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a formar contratações que 

deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 

relativa às licitações, sendo assegurada ao detentor do preço registrado preferência em igualdade 

de condições. 

 

5.9.1 – O exercício de preferência dar-se-á, caso a Administração opte por realizar a aquisição por 

outros meios previstos em lei, quando o preço encontrado for igual ou superior ao registrado, mantidos  
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as mesmas condições e prazos de entrega e pagamento, caso em que o detentor do registro terá 

assegurado direito à contratação. 

5.10 – A assinatura do contrato de Expectativa de Fornecimento não obriga a Administração a adquiri-

los, sendo-lhe facultada a não aquisição dos produtos, bem como sua aquisição total ou parcial. 

5.11 – A cada aquisição de peça, o servidor responsável pelo registro, antes da emissão da autorização 

de fornecimento, providenciará a consulta ao “preço de mercado” sobre o qual aplicará o percentual de 

desconto constante da Ata de Registro de Preços que será o respectivo Contrato. 

 

6 – DA PUBLICAÇÃO E IMPUGNAÇÃO DO REGISTRO E DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS: 

6.1 – Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar, os preços registrados, observando o seguinte: 

 

I – As impugnações serão interpostas por escrito e devidamente fundamentadas, ao responsável pelo 

Registro de Preços, o qual deverá julgá-la juntamente com a Assessoria Jurídica do Município no 

prazo de 03 (três) dias, a contar da sua apresentação. 

II – As impugnações se darão em razão de incompatibilidade dos preços registrados com o vigente no 

mercado. 

6.2 – Decorrido o prazo de validade da proposta, os preços poderão ser revistos mediante requerimento 

formal da licitante contratada, que deverá atender as seguintes disposições: 

a) - Protocolo do requerimento, dirigido ao Prefeito Municipal, acompanhando de todos os 

documentos que comprovem o aumento, com planilhas de custos, tabela do fabricante, além de outros 

que possam complementar o pedido; 

b) – Validade do preço reajustado a contar da data efetiva de protocolo do pedido, entendida assim 

como data em que protocolou-se o ultimo documento comprobatório da alteração do fabricante. 

6.3 – O responsável pelo registro de preços poderá rever de oficio os preços registrados, de modo a 

ajustá-los, na data da Ordem de Fornecimento, ao preço corrente no mercado conforme tabela de 

referencia do fabricante. 

6.4 – Caso haja a extinção da tabela referencia do fabricante ou ainda a mesma não mais exista em 

virtude do ano de fabricação do veículo, ou ainda ocorrência de fato superveniente e devidamente 

comprovado de que a utilização da tabela tornou-se impossível ou insuficiente para a avaliação dos 

preços registrados, poderá ser adotado o preço apurado por meio de média aritmética entre os preços 

pesquisados dentre, no mínimo, três empresas do ramo, ou, caso não exista tal número, dentre as 

existentes. 
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6.5 – O fornecedor adjudicatório se obrigará a manter o (s) desconto (s) percentual (ais) oferecido (s) 

na proposta, sobre cada item ou tabela. 

7 – DA VALIDADE DO REGISTRO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

7.1 – A Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação terão vigência até 12 meses após 

sua assinatura, podendo ser convocado novo pregão antes de expirado o referido prazo, de acordo com 

o interesse público, para substituição do preço e/ou para inclusão de novos produtos. 

8 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

8.1 – As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta de dotação orçamentária constante 

do orçamento vigente, observada a respectiva unidade orçamentária, e os recursos financeiros poderão 

ser próprios ou decorrentes de convenio, conforme o caso. 

SECRETARIAS E DEPTOS                     DOTAÇÕES                 VALOR DISPONIVEL 

02 - Gabinete do Prefeito 

001 - Gabinete do Prefeito 

Red. 27 - 04.122.0002.2003 3.3.90.30-1000000 

 

05 - Secretaria Mun. de Obras  

001 - Gabinete do Secretario  

Red. 102 - 04.122.0002.2022 3.3.90.30-1000000 e 

1300000 

Red. 176 - 26.782.0005.2026 3.3.90.30-1300000 

Red. 181 - 26.782.0005.2027 3.3.90.30-1300000 

 

05 - Secretaria Mun. de Obras  

002 - Departamento de Água e Esgoto 

Red. 194 - 17.512.0010.2067 3.3.90.30-1000000 

 

06 - Secretaria Municipal de Educação 

002 - Departamento de Educação 

Red. 215 - 12.122.0006.2029 3.3.90.30-1010000 

Red. 229 - 12.122.0006.2032 3.3.90.30-1150000 

Red. 230 - 12.122.0006.2033 3.3.90.30-1150000  

Red. 279 - 12.365.0008.2043 3.3.90.30-1010000 

07 - Secretaria Municipal de Saúde 

002 - Fundo Municipal de Saúde  

Red. 343 - 10.301.0009.2055 3.3.90.30-1020000 

Red. 360 - 10.301.0009.2057 3.3.90.30-1140000  

Red. 372 - 10.301.0009.2059 3.3.90.30-1140000  

Red. 398 - 10.301.0009.2064 3.3.90.30-1140000  

Red. 404 - 10.301.0009.2066 3.3.90.30-1140000  

08 - Secretaria Mun. de Assistência Social 

002 - Fundo Municipal de Assistência 

Social 

Red. 458 - 08.244.0011.2074 3.3.90.30-1000000 

Red. 440 - 08.244.0011.2070 3.3.90.30-1290000 

Red. 471 - 08.244.0011.2100 3.3.90.30-1290000 

 

08 - Secretaria Mun. de Assistência Social 

003 - Fundo Municipal da Criança e do 

Adolescente   

Red. 496 - 08.243.0011.2079 3.3.90.30-1000000 

 

11 - Sec. Mun. de Desenvolvimento e 

Ambiental 

001 - Departamento do Agropecuário 

Red. 582 - 20.606.0014.2083 3.3.90.30-1000000 

 

11 - Sec. Mun. de Desenvolvimento e 

Ambiental 

002 – Divisão Ambiental  

Red. 592 - 04.542.0018.2116 3.3.90.30-1000000 

 
9 – DO PAGAMENTO 
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9.1 – De acordo com a solicitação de compra, mediante a nota fiscal eletrônica, até 15 (quinze) dias 

após a aquisição de peças e emissão de Nota Fiscal. 

9.2 – AS NOTAS FISCAIS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE CÓPIA DA CERTIDÃO DE 

REGULARIDADE PARA COM O FGTS E NEGATIVA DE DÉBITOS DO INSS, SOB PENA 

DESUSPENSÃO DO PAGAMENTO. 

10 – DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS 

10.1 – O não cumprimento total ou parcial das cláusulas constantes neste Edital ou do contrato dele 

decorrente caracterizará o inadimplemento da licitante, sujeitando-a as seguintes penalidades, sem 

prejuízo das demais sanções aplicáveis à espécie: 

a) Advertência por atraso até 02 (dois) dias; 

b) Multa nos seguintes percentuais; 

b.1) Multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor do empenho por atraso até 05 (cinco) dias; 

b.2) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do empenho por atraso superior a 05 (cinco) dias; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, Estadual e 

Federal pelo período de 02 até 5 anos conforme disposto no inciso III, artigo 87, da Lei 8.666/93, e 

artigo 7º da Lei 10.520/2002. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal, Estadual e 

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

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

10.2 – A advertência prevista na letra „„a” será aplicada pela Secretaria Municipal interessada, de 

oficio e a multa prevista na letra “b” será aplicada pela Secretaria Municipal de Administração e 

Planejamento, após apreciação da defesa apresentada pelo inadimplente. 

10.3 – As penalidades previstas nas letras “c” e “d” são de competência da Secretaria Municipal de 

Administração e Planejamento. 

10.4 – As penalidades previstas nas letras “c” e “d” são de competência da Secretaria Municipal de 

Administração e Planejamento. 

10.5 – É garantido a licitante o direito de recurso das decisões tomadas, observadas as normas 

previstas no artigo 109 da Lei nº. 8.666/93. 

10.6 – Os recursos deverão ser formalmente apresentados, devidamente fundamentados, e virem 

assinados pelo representante legal da empresa. 

11 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

1.1 – O Município de Reserva do Cabaçal - MT poderá revogar o presente edital e/ou a licitação, por 

interesse público, ou ainda anulá-lo por ilegalidade de oficio ou por provocação sempre em despacho 

fundamentado, sem que caiba ás licitante quaisquer indenizações ou reclamações. 
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11.2 – O Município se reserva no direito de incluir quaisquer veiculo adquirido após a efetivação desta 

Ata de Registro de preços de acordo com a marca nos seus respectivos lotes.  

11.3 – Os casos omissos e duvidas com relação á presente licitação, como também a este Edital, serão 

resolvidos pelo (a) pregoeiro (a) e respectiva Comissão de Apoio. 

11.4 – As informações complementares poderão ser obtidas, no horário das 7:00 ás 13:00 horas, na Av. 

Mato Grosso, 221, Centro, sede da Prefeitura, ou pelo telefone 0xx65 3247-1124 ou pelo e-mail 

prefeiturareserva@gmail.com.  

 

                                                                                   Reserva do Cabaçal – MT, 13 de Setembro 2017. 

 

 

 

LETICIA VENANCIO FERREIRA LIMA                            TARCISO FERRARI 

  Pregoeiro                                                                                  Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°189/2017 PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N°. 24/2017 

LOTES DESCRIÇÃO DOS VEICULOS 

LOTE 01. Fiat Automóveis/veículos: 

Frota Atual: 

Mille – Fiat 1.0- 2010/2011 – Flex de placa NJV-7245 

Mille – Fiat 1.0- 2013 – Flex de placa OBS-9175 

Pálio – Fiat 1.4- 2013/2014 – Flex de placa OAX-0261 

Pálio – Fiat /2015 – Flex de placa  

Doblô Fiat – 2P/114 CV- 2008/2009 – Gasolina placa NJL-1779 

Van Fiat/ Iveco – Daily 4912 – 2001/ 2 eixo – Diesel placa JZM-4758 

FIAT STRADA – 2016 Flex - Placa QCA 7223 

FIAT MOBI 2016 Flex – Placa QBZ 9383 

FIAT MOBI 2016 Flex – Placa QBU 3532 

Fiat Ducato – 2014 placa QBC 5370 

Percentual desconto tabela (peças): % _______________________ 

Obs: Serão utilizados pelo Município peças novos – primeira linha de produção 

LOTE 02. Ford Automóveis/veículos: 

Frota Atual: 

Ford/Fiesta/Sedan 1.6 Flex 2012/2013 placa OBB-5078 

Courier L 1.6 Flex Ford 2012/2012 de placa OBC-8958 

Percentual desconto tabela (peças): % _______________________ 

Obs: Será utilizada pelo Município peças nova – primeira linha de produção 

LOTE 03. Renault Automóveis/Veículos: 

Frota Atual: 

Logan –Renault – 1.6 – 2010/2010 – Flex placa NJS-4685 

Percentual desconto tabela (peças): % _______________________ 

Obs: Serão utilizados pelo Município peças novas – primeira linha de produção 
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LOTE 04. Mercedes Benz/Veículos pesados 

Frota Atual: 

Ambulância Mercedes Benz 415 Marimar – 2016/2016 – Diesel S10 Placa QBU 3301  

Caminhão M. Benz M.B l 1620 – 2003/2003 – Diesel de placa JYX-9191 

Caminhão M. Benz M.B 2729 atron - 2014/2014 – Diesel de placa QBB 4274 

Ônibus M. Benz – 36P 130CV – 1981/1981 – Diesel de placa NBF-6091 

Ônibus M. Benz – 40L 130CV – 1982/1982 – Diesel de placa BXG-4027 

Ônibus M. Benz – 34P 130CV – 1972/1972 – Diesel de placa AA-4498 

Ônibus M. Benz – M. Polo / 31P / 115CV – 2010/ 2 eixo – Diesel de placa NPI-8841 

Ônibus M. Benz M. Polo / 31P / 115CV/ 2 eixo – Diesel de placa NUG-2257 ano 2010 

Ônibus M. Polo Volare V8L/31P / 115CV – 2 eixo / 8-00T – Diesel placa NJW-0942 

ano 2011 

Percentual desconto tabela (peças): % _______________________ 

Obs: Serão utilizados pelo Município peças novas – primeira linha de produção 

LOTE 05. Volkswagen/veículos pesados 

Frota Atual: 

Ônibus VW Masca Granmini / 23P / 115 CV – 2 eixo – Diesel de placa NJW-3986 ano 

2012 

Ônibus VW 15.190 EOD186CV – 2 eixo – Diesel 2012/2013, PLC. 3901 

Ônibus VW 15.190 EOD186CV – 2 eixo – Diesel 2012/2012, PLC. 6101 

Ônibus VW 15.190 EOD186CV – 2 eixo – Diesel 2012/2012, PLC. 6081 

Percentual desconto tabela (peças): % _______________________ 

Obs: Serão utilizados pelo Município peças novas – primeira linha de produção 

LOTE 06. Ford/Caminhões  

Frota Atual: 

Caminhão Ford – Ford Cargo – 2009/2010 – Diesel de placa NPN-8939 

Caminhão Ford – Ford Cargo – 2009/2010 – Diesel de placa NPN-9127 

Caminhão Ford M W M 06CL – 1988/1988 – Diesel de placa RC-0005 

Caminhão Ford M W M 06CL – 1988/1988 – Diesel de placa RC-0004 

Caminhão Ford M W M 06CL – 1988/1988 – Diesel de placa RC-0013 

Percentual desconto tabela (peças): % _______________________ 

Obs: Serão utilizados pelo Município peças novas – primeira linha de produção 
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LOTE 07 Komatsu 

Frota Atual: 

Maquina de Esteira – Komatsu D 65 E – B-2356 – 1988/1988 – Diesel 

Percentual desconto tabela (peças): % _______________________ 

Obs: Serão utilizados pelo Município peças novas – primeira linha de produção 

LOTE 08. New Holand 

Frota Atual: 

Retroescavadeira – New Holand – LB 90 4X4 Cummmins  – 2007/2007 – Diesel 

Percentual desconto tabela (peças): % _______________________ 

Obs: Serão utilizados pelo Município peças novas – primeira linha de produção 

LOTE 09. Volvo  

Frota Atual 

Pá Carregadeira Volvo L60F – 71126- 2009/2010 – Diesel  

Percentual desconto tabela (peças): % _______________________ 

Obs: Serão utilizados pelo Município peças novas – primeira linha de produção 

LOTE 10. Dynapac 

Frota Atual:  

Rolo Conpactador – Dynapac CA – 15 – 672B-123 – 1988/1988 – Diesel 

Percentual desconto tabela (peças): % _______________________ 

Obs: Serão utilizados pelo Município peças novas – primeira linha de produção 

LOTE 11. Case 

Frota Atual: 

Motoniveladora – Case – 1.00.171 – 2010/2010 – Diesel  

RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N 4X4 84HP 

Percentual desconto tabela (peças): % _______________________ 

Obs: Serão utilizados pelo Município peças novas – primeira linha de produção 

LOTE 12. Fiat allis 

Pá Carregadeira–Fiat allis FR-12 HDT–Mercedes OM 352 A 06CL–1987/1988 Diesel 

Percentual desconto tabela (peças): % _______________________ 

Obs: Serão utilizados pelo Município peças novas – primeira linha de produção 
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LOTE 13 

  

Caterpilhar 

Motoniveladora – Caterpilhar – B2C2195 – 1988/1988 – Diesel 

Motoniveladora – 120K MOTOR TURBO ALIMENTADO 6CL  – 2013/2014 – Diesel 

Percentual desconto tabela (peças): % _______________________ 

Obs: Será utilizada pelo Município peças nova – primeira linha de produção 

LOTE 14 

 

MITSUBISHI 

Mitsubishi L 200 4x4 Diesel 2009/2009 Placa NPH 6279 

 

TODA E QUALQUER PEÇA DEVERA SER ENTREGUE NO SETOR DE COMPRAS, OU NA 

OFICINA QUE FOR DESTINADA. 

OBSERVAÇÃO: 

a) Atenção para as exigências contidas no item 3 (três) do Edital; 

b) A licitante deverá levar em consideração somente o preço de peças novas de primeira linha de 

produção e serão consideradas somente peças novas originais para os veículos da frota, sendo em que 

ambos os casos não serão aceito o fornecimento de peças usadas ou manufaturadas. 

1 – Devera vir junto com a Relação de peças a serem utilizadas, orçamento das mesmas, quer seja da 

própria empresa, quer seja por seu fornecedor; 

2 – Tempo para entrega das peças; 

3 – Cláusulas de garantia das peças, que não poderá ser superior a 10 (dez) dias, no caso de veículos de 

transporte de passageiros na área da saúde e transporte escolar, o prazo deve ser 05 (cinco) dias 

c) Será pregoado, com a participação dos licitantes devidamente credenciados, primeiramente o valor 

Percentual de desconto sobre preço de tabela, SENDO QUE ESTE.  

 

DESCONTO SERVIRÁ TANTO PARA O PREÇO ATUAL DE MERCADO, E PELO PREÇO 

DO CATALAGO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO PELAS EMPRESAS PARTICIPANTES, 

peças novas originais com base em média aritmética de mais 02 (dois) preços de mercado, com até 

duas casas decimais, incluindo todas as despesas que possam recair sobre o objeto, inclusive fretes, 

seguros, etc., expresso em algarismos e por extenso. 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

A empresa ______________________________________________ com sede à 

(Rua/Av.) ________________________________________________ nº. _________, 

(bairro) ______________________________ (Cidade/UF) 

____________________________, inscrita no CNPJ nº. 

_______________________________, inscrição estadual nº. 

_____________________, representada por seu (cargo/função) 

_________________________, o Sr. (a) ________________________________, 

portador da Cédula de Identidade RG nº. ______________________SSP/_____ e 

do CPF nº ______________________, nos termos do Edital referente ao Processo 

Administrativo nº189/2017 - Pregão nº. 24/2017 propõe os preços e condições a 

seguir: 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-MAIL: 

Telefone: Fax: 

Banco:  Conta Bancária: 

Nome e nº da Agência: 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 189/2017 PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N°. 24/2017 

LOTES DESCRIÇÃO DOS VEICULOS 

LOTE 01. Fiat Automóveis/veículos: 

Frota Atual: 

Mille – Fiat 1.0- 2010/2011 – Flex de placa NJV-7245 

Mille – Fiat 1.0- 2013 – Flex de placa OBS-9175 

Pálio – Fiat 1.4- 2013/2014 – Flex de placa OAX-0261 

Pálio – Fiat /2015 – Flex de placa  

Doblô Fiat – 2P/114 CV- 2008/2009 – Gasolina placa NJL-1779 

Van Fiat/ Iveco – Daily 4912 – 2001/ 2 eixo – Diesel placa JZM-4758 

FIAT STRADA – 2016 Flex - Placa QCA 7223 

FIAT MOBI 2016 Flex – Placa QBZ 9383 

FIAT MOBI 2016 Flex – Placa QBU 3532 

Fiat Ducato – 2014 placa QBC 5370 

Percentual desconto tabela (peças): % _______________________ 
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Obs: Serã o utilizados pelo Município peças novos – primeira linha de produção 

LOTE 02. Ford Automóveis/veículos: 

Frota Atual: 

Ford/Fiesta/Sedan 1.6 Flex 2012/2013 placa OBB-5078 

Courier L 1.6 Flex Ford 2012/2012 de placa OBC-8958 

Percentual desconto tabela (peças): % _______________________ 

Obs: Será utilizada pelo Município peças nova – primeira linha de produção 

LOTE 03. Renault Automóveis/Veículos: 

Frota Atual: 

Logan –Renault – 1.6 – 2010/2010 – Flex placa NJS-4685 

Percentual desconto tabela (peças): % _______________________ 

Obs: Serão utilizados pelo Município peças novas – primeira linha de produção 

LOTE 04. Mercedes Benz/Veículos pesados 

Frota Atual: 

Ambulância Mercedes Benz 415 Marimar – 2016/2016 – Diesel S10 Placa QBU 3301  

Caminhão M. Benz M.B l 1620 – 2003/2003 – Diesel de placa JYX-9191 

Caminhão M. Benz M.B 2729 atron - 2014/2014 – Diesel de placa QBB 4274 

Ônibus M. Benz – 36P 130CV – 1981/1981 – Diesel de placa NBF-6091 

Ônibus M. Benz – 40L 130CV – 1982/1982 – Diesel de placa BXG-4027 

Ônibus M. Benz – 34P 130CV – 1972/1972 – Diesel de placa AA-4498 

Ônibus M. Benz – M. Polo / 31P / 115CV – 2010/ 2 eixo – Diesel de placa NPI-8841 

Ônibus M. Benz M. Polo / 31P / 115CV/ 2 eixo – Diesel de placa NUG-2257 ano 2010 

Ônibus M. Polo Volare V8L/31P / 115CV – 2 eixo / 8-00T – Diesel placa NJW-0942 

ano 2011 

Percentual desconto tabela (peças): % _______________________ 

Obs: Será utilizada pelo Município peças nova – primeira linha de produção 

LOTE 05. Volkswagen/veículos pesados 

Frota Atual: 

Ônibus VW Masca Granmini / 23P / 115 CV – 2 eixo – Diesel de placa NJW-3986 ano 

2012 

Ônibus VW 15.190 EOD186CV – 2 eixo – Diesel 2012/2013, PLC. 3901 

Ônibus VW 15.190 EOD186CV – 2 eixo – Diesel 2012/2012, PLC. 6101 

Ônibus VW 15.190 EOD186CV – 2 eixo – Diesel 2012/2012, PLC. 6081 
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Percentual desconto tabela (peças): % _______________________ 

Obs: Serão utilizados pelo Município peças novas – primeira linha de produção 

LOTE 06. Ford/Caminhões  

Frota Atual: 

Caminhão Ford – Ford Cargo – 2009/2010 – Diesel de placa NPN-8939 

Caminhão Ford – Ford Cargo – 2009/2010 – Diesel de placa NPN-9127 

Caminhão Ford M W M 06CL – 1988/1988 – Diesel de placa RC-0005 

Caminhão Ford M W M 06CL – 1988/1988 – Diesel de placa RC-0004 

Caminhão Ford M W M 06CL – 1988/1988 – Diesel de placa RC-0013 

Percentual desconto tabela (peças): % _______________________ 

Obs: Serão utilizados pelo Município peças novas – primeira linha de produção 

LOTE 07 Komatsu 

Frota Atual: 

Maquina de Esteira – Komatsu D 65 E – B-2356 – 1988/1988 – Diesel 

Percentual desconto tabela (peças): % _______________________ 

Obs: Serão utilizados pelo Município peças novas – primeira linha de produção 

LOTE 08. New Holand 

Frota Atual: 

Retroescavadeira – New Holand – LB 90 4X4 Cummmins  – 2007/2007 – Diesel 

Percentual desconto tabela (peças): % _______________________ 

Obs: Serão utilizados pelo Município peças novas – primeira linha de produção 

LOTE 09. Volvo  

Frota Atual 

Pá Carregadeira Volvo L60F – 71126- 2009/2010 – Diesel  

Percentual desconto tabela (peças): % _______________________ 

Obs: Serão utilizados pelo Município peças novas – primeira linha de produção 

LOTE 10. Dynapac 

Frota Atual:  

Rolo Conpactador – Dynapac CA – 15 – 672B-123 – 1988/1988 – Diesel 

Percentual desconto tabela (peças): % _______________________ 

Obs: Serão utilizados pelo Município peças novas – primeira linha de produção 
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LOTE 11. Case 

Frota Atual: 

Motoniveladora – Case – 1.00.171 – 2010/2010 – Diesel  

RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N 4X4 84HP 

Percentual desconto tabela (peças): % _______________________ 

Obs: Serão utilizados pelo Município peças novas – primeira linha de produção 

LOTE 12. Fiat allis 

Pá Carregadeira–Fiat allis FR-12 HDT–Mercedes OM 352 A 06CL–1987/1988 Diesel 

Percentual desconto tabela (peças): % _______________________ 

Obs: Serão utilizados pelo Município peças novas – primeira linha de produção 

LOTE 13 

  

Caterpilhar 

Motoniveladora – Caterpilhar – B2C2195 – 1988/1988 – Diesel 

Motoniveladora – 120K MOTOR TURBO ALIMENTADO 6CL  – 2013/2014 – Diesel 

Percentual desconto tabela (peças): % _______________________ 

Obs: Será utilizada pelo Município peças nova – primeira linha de produção 

LOTE 14 

 

MITSUBISHI 

Mitsubishi L 200 4x4 Diesel 2009/2009 Placa NPH 6279 

 

a) Local de Entrega: Sede da Prefeitura Setor de Compras, Av. Mato Grosso Nº. 221 – Centro, Reserva 

do Cabaçal – MT. 

b) Forma de entrega: Parcelada, conforme solicitações, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Em se 

tratando de veículos para transporte de pacientes e veículos para transporte de escolar, o prazo máximo 

deverá ser de 05 (cinco) dias. 

c) Pagamento: de acordo com cada solicitação de compras, até 30 (trinta) dias após a aquisição do 

produto e emissão de nota fiscal. 

d) Validade da Proposta: 90 (noventa) dias. 

e) Todas as despesas, inclusive fretes, impostos, etc, estão incluso no preço. 

 

f) Declaro haver recebido da Prefeitura o Edital e seus anexos, estando ciente de suas normas e 

exigências, as quais aceito da forma como propostas. 

(local e Data) 

 

Nome por Extenso/Assinatura 

Carimbo do CNPJ/Identidade/CPF 
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ANEXO III 

MODELO DE DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 

A empresa _________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_____________________, inscrição estadual nº. ___________________, com sede na Cidade de 

________________________, na Rua/Av. _____________________________, nº _____, 

representada pelo(a) Sr. (a) ________________________________, (citar o cargo) 

______________________________, CREDENCIA o(a) Sr. (a) _____________________________, 

portador da Cédula de Identidade RG nº____________SSP/_____, e do CPF nº. 

______________________, para representá-la perante a Prefeitura Municipal de Reserva do cabaçal – 

MT, no Processo N° 189/2017 Pregão Presencial nº. 24/2017, podendo dar lances se manifestar, 

interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias, rubricar propostas e assinar atas. 

 

(Local e Data) 

 

Nome por extenso/Assinatura 

Carimbo do CNPJ/Identidade/CPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS. APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DOS ENVELOPES. 

 

 

 

 



ESTADO DE MATO GROSSO 
VALE DO CABAÇAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL 
CIDADE DAS AGUAS 

                                CNPJ: 01.367.788/0001-31 

 

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 

___________________________, por seu representante legal infra-assinado, declara para fins do 

disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

 

 

(Local, Data) 

 

 

 

 

Nome por extenso/Assinatura 

Carimbo do CNPJ/Identidade/CPF 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E 

CONTRATAÇÃO 

 

A empresa _________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________, por seu representante legal infra-assinado, declara, para os fins que se 

fizerem necessários e observado a legislação vigente, não existir motivos ou razões que a impeçam de 

contratar com órgãos ou entidades públicas. 

Declara ainda que atende aos requisitos de habilitação previstos no Edital referente ao Processo 

Administrativo nº. 189/2016, Modalidade de Pregão Presencial nº. 24/2017. 

 

 

(Local, Data) 

 

 

 

 

Nome por extenso/Assinatura 

Carimbo do CNPJ/Identidade/CPF 

 

 

 

 

 

OBS. APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DOS ENVELOPES. 
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ANEXO VI 

 

REQUERIMENTO DE BENIFICIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

(Lei Complementar 123/2006.) 

 

Eu, _____________________, portador (a) da Carteira de Identidade R. G. nº. 

_______________SSP/_____ e do CPF/MF nº. _____________, representante da empresa 

_________________________________________________CNPJ/MF nº. 

__________________________, solicitamos na condição de MICROEMPRESAS/EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade de Pregão Presencial nº 

24/2017, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 

da Lei Complementar nº. 123/2006. 

 

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do 

artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006. 

 

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela 

Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou empresa de Pequeno Porte 

na forma do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro 

do Comercio – DNRC. 

 

 

(local, data) 

 

 

Nome por extenso/assinatura do Proprietário 

Carimbo do CNPJ/Identidade/CPF 

 

 

 

OBS. Apresentar este Documento fora dos envelopes. 
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ANEXO VII 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. ___/2017. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 189/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 24/2017 

MINUTA 

 

Órgão responsável pelo Registro: O Município de Reserva do Cabaçal, Estado de Mato Grosso, 

inscrito no CNPJ sob o nº. 01.367.788/0001-31 com sede na Av. Mato Grosso, nº. 221, Centro, CEP 

78.265-000, abrangendo todas as unidades da administração pública municipal direta do Poder 

Executivo, sendo facultado seu uso pelos órgãos da administração indireta. 

Detento do Registro: A empresa ______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 

_________________________, com sede na Rua/Av. _______________________________, nº. 

_____, CEP: ________, Telefone __________, representada pelo Sr. 

___________________________, (cargo) portador da Cédula de Identidade RG nº. ______________ 

SSP____ e do CPF nº. ___________________.  

Objeto: Fornecimento de peças novas _____________ para __________(veículos ou máquinas) marca 

______________________. 

Preço: _________(percentual de desconto sobre a tabela referencia do fabricante) _________ 

(percentual de desconto preço de mercado), estando inclusas no preço todas as despesas decorrentes, 

inclusive tributos, fretes, seguros, etc. 

Forma de Entrega/Execução: parcelada, conforme solicitações, em Reserva do Cabaçal, de acordo 

com o endereço informado na autorização de fornecimento. 

Prazo de entrega: conforme cada tipo de serviço a ser executado, sendo o mesmo computado em 

horas ou fração de horas, conforme aceite do diagnostico, pelo responsável pelos transportes do 

Município. 

Pagamento: De acordo com cada aquisição de mercadoria, até 15 (trinta) dias após entrega da 

mercadoria e emissão de Nota fiscal. 

RESERVA DO CABAÇAL – MT ______de ______________de __________ 

 

 

Pregoeiro (a) 

Equipe de Apoio 

Representante Legal da Licitante 
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Assinatura do representante legal sob carimbo 

RG: 

CPF/MF 

CNPJ/MF da empresa 
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ANEXO VIII 

ATA REGISTRO DE PREÇOS FORNECIMENTO DE PEÇAS 

MINUTA 

 

Pelo presente instrumento que entre si fazem o MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL, 

Estado de Mato Grosso, com sede na Av. Mato Grosso, nº. 221, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 

01.367.788/0001-31, neste ao representado pelo Prefeito Municipal Senhor TARCISO FERRARI, 

brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº. _________ SSP ____ e do CPF nº. 

____________, neste ato denominado CONTRATANTE e de outro a Empresa 

__________________________, inscrita no CNPJ sob o número ___________________, Inscrição 

Estadual nº. _______________, com sede na Rua/Av. __________________________, nº. 

__________, Bairro ___________, CEP: _____________ da Cidade __________________, 

representada pelo Sr. _________________________________, brasileiro, maior, (Cargo), portador da 

Cédula de Identidade RG nº. ___________ SSP ____ e do CPF nº. _____________, neste ato 

denominada de CONTRATADA, decorrente de Licitação Processo Administrativo nº. 189/2017 – 

Pregão Presencial nº 24/2017, tem justo e acordado o seguinte, mediante as cláusulas e condições 

constantes no seu respectivo EDITAL, e as demais cláusulas constantes deste instrumento. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1 – O objeto do presente contrato é o futuro e eventual fornecimento, pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE, de peças novas originais e peças de primeira linha para os veículos/máquinas da 

marca ________________, tendo por base a tabela referencia do fabricante ou ainda que a mesma não 

mais exista em virtude do ano de fabricação do veículo, ou ainda ocorrência de fato superveniente e 

devidamente comprovado de que a utilização da tabela tornou-se impossível ou insuficiente para 

avaliação dos preços registrados, poderá ser adotado o preço apurado por meio de média aritmética 

entre os preços pesquisados dentre, no mínimo, três empresas do ramo, ou, caso não exista tal número, 

dentre as existentes. 

1.2 - O presente contrato abrange todos os órgãos e unidades da Administração Pública Municipal 

direta do Poder Executivo, sendo facultada sua utilização pelos órgãos da Administração indireta. 

CLAUSULA SEGUNDA: DAS REGRAS DE FORNECIMENTO 

2.1- O fornecimento do objeto será parcelado, conforme necessidades da Administração, mediante 

emissão de autorização de fornecimento. 

2.1.1 - O Município se reserva no direito de requisitar peças originais, não sendo aceitas, em sob 

nenhuma hipótese, peças não originais, usadas ou manufaturadas. 
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2.1.2 - A solicitação de fornecimento será emitida pelo setor de compras da Administração Publica 

Municipal, inclusive a Administração Indireta observando-se sempre as regras estabelecidas neste 

edital e no respectivo contrato. 

2.1.3 – Poderão utilizar do registro de preços decorrente desta licitação todos os órgãos e unidades da 

Administração Direta do Poder Executivo. Sendo facultada, ainda, sua utilização pelos órgãos da 

Administração Indireta. 

2.2 – O Município se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, as peças que venham 

apresentando defeitos, sendo assim todas as peças deverão possuir garantia de fábrica de no mínimo de 

90 (noventa) dias conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor ou ainda que não atendam as 

especificações constantes do Edital ou da proposta comercial, cabendo à licitante contratada sua 

substituição no prazo máximo de 01 (um) dia sob pena de multa por atraso e/ou suspensão do contrato 

sem prejuízo a outras penalidades aplicáveis. 

2.3 – A Contratada não fica exonerada de suas responsabilidades, por possíveis falhas ou nas peças 

utilizadas após o seu recebimento, observadas as disposições do Edital. 

2.4 – A Contratada deverá manter durante a vigência do contrato decorrente da presente licitação, as 

condições de habilitação previstas neste Edital, sob pena de suspensão e/ou rescisão contratual. 

2.5 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 

poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às 

licitações, sendo assegurado ao detentor do preço registrado preferência em igualdade de condições. 

2.5.1 – O exercício de preferência dar-se-á, caso a Administração opte por realizar a aquisição por 

outro meios previstos em lei, quando o preço encontrado for igual ou superior ao registrado, mantidas 

as mesmas condições e prazos de entrega e pagamento, caso em que o detentor do registro terá 

assegurado direito à contratação. 

2.6 – Assinatura do contrato de expectativa de fornecimento não obriga a Administração a adquiri-los, 

sendo facultada a não aquisição dos produtos, bem como sua aquisição total ou parcial. 

2.7 – A cada aquisição de peça, o servidor responsável pelo registro, antes da emissão da autorização 

de fornecimento, providenciará a consulta ao preço de mercado sobre o qual aplicará o percentual de 

desconto constante da Ata de Registro de Preços e do respectivo contrato. 

2.8 – A cada reparo ou troca de peças e acessórios será obrigatório o envio do material trocado ao setor 

de frotas para controle.  

2.9 – A licitante fica obrigada a enviar o orçamento com as respectivas marcas das peças ou 

acessórios. 
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2.10 – A licitante não fica exonerada de suas responsabilidades, por possíveis falhas ou defeitos 

observados nos materiais após o seu recebimento, observadas as disposições deste Edital. 

 

2.11 – A licitante deverá manter durante a vigência do contrato decorrente da presente licitação, as 

condições de habilitação previstas neste Edital, sob pena de suspensão e/ou rescisão contratual. 

2.12 – A Existência de preços registrados não obriga a Administração a formar as contratações que 

deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa 

ás licitações, sendo assegurado ao detentor do preço registrado preferência em igualdade de condições. 

2.12.1 – O exercício de preferência dar-se-á, caso a Administração opte por realizar a aquisição por 

outros meios previstos em lei, quando o preço encontrado for igual ou superior ao registrado mantidas 

as mesmas condições e prazos de entrega e pagamento, caso em que o detentor do registro terá 

assegurado direito à contratação. 

2.13 – A assinatura do contrato de expectativa de fornecimento/execução de serviços não obriga a 

Administração a adquiri-los, sendo facultada a não aquisição dos produtos bem como sua aquisição 

total ou parcial. 

2.14 – A cada aquisição de peça, o servidor responsável pelo registro, antes da emissão da autorização 

de fornecimento, providenciará a consulta ao preço de mercado sobre o qual aplicará o percentual de 

desconto constante da Ata de Registro de Preços e do respectivo Contrato. 

2.15 – A fiscalização da execução do contrato decorrente da presente licitação ficará a cargo da 

Comissão ou servidor responsável pelo registro, formalmente designado para tal fim. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO 

3.1 – O pagamento será efetuado conforme cada aquisição de peças, pagas até 15 (trinta) dias após 

apresentação das notas fiscais. 

3.2 – As notas fiscais deverão vir acompanhadas de copia da certidão de regularidade para com o 

FGTS e Negativa de Débitos do INSS, sob pena de suspensão do pagamento. 

3.3 – A nota fiscal deverá conter ainda o número do Processo Administrativo e do número do Pregão a 

que se referem e acompanhada da respectiva autorização de fornecimento. 

CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR DO CONTRATO E DO DESCONTO 

4.1 – A CONTRATADA concederá à CONTRATANTE, ________ de desconto sobre a tabela 

referencia do fabricante ou ainda que a mesma não mais exista em virtude do ano de fabricação do 

veículo, ou ainda ocorrência de fato superveniente e devidamente comprovado de que a utilização da 

tabela tornou-se impossível ou insuficiente para a avaliação dos preços registrados, poderá ser adotado 

o preço apurado por meio de média aritmética entre os preços pesquisados dentre, no mínimo, três  
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empresas do ramo, ou caso não exista tal número, dentre as existentes, ressalvado o disposto no sub-

item 6.3, incluindo todas as despesas que possam recair sobre o objeto, inclusive tributos, fretes, 

seguros, etc. 

 

4.2 – Dá-se ao presente contrato o valor estimado de até R$ _________ 

(_______________________________________) estabelecido conforme o numero de itens 

contratados, podendo vir a sofrer alterações, formadas através de termos aditivos, observada a 

legislação vigente. 

CLAUSULA QUINTA: DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

5.1 – O responsável pelo registro de preços poderá rever de oficio os preços registrados, de modo a 

ajustá-los, na data da Ordem de Fornecimento, para os fins previstos no Inciso V do art. 15 da Lei 

8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos 

preços praticados no mercado atacadista. 

CLAUSULA SEXTA: DAS NORMAS LEGAIS 

6.1 – O presente instrumento rege-se pelas normas constantes das Leis Federais nº. 10.520/2002, 

8.666/93 e 8.078/90, e as normas e condições do respectivo EDITAL cujo processo licitatório o 

originou, as suas demais clausulas, além de outras normas legais pertinentes a espécie. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

6.2 – Os casos omissos decorrentes deste instrumento serão resolvidos com base nas disposições do 

respectivo EDITAL, as disposições da Lei 8.666/93, do Código Civil Brasileiro. 

CLAUSULA SÉTIMA: DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS E FINANCEIROS 

7.1 – As despesas decorrentes da presente licitação, serão nelas observada a respectiva unidade 

orçamentária, e os recursos financeiros poderão ser próprios ou decorrentes de Convênio, conforme o 

caso. 

CLAUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES 

8.1 – O não cumprimento total ou parcial das clausulas constantes neste contrato ou das obrigações 

assumidas caracterizará a inadimplemento da CONTRATADA, sujeitando-a ás penalidades de 

advertência e/ou multa, previstas no EDITAL de Licitação que originou este instrumento, observando 

o artigo ___ do Decreto Municipal nº. _____/20..., sem prejuízo das demais sanções aplicáveis à 

espécie. 

CLAUSULA NONA: DA RESCISÃO CONTRATUAL 

9.1 – o presente instrumento poderá ser anulado ou revogado por ato unilateral da CONTRATANTE, 

devidamente justificado, quando o interesse publico assim o exigir sem que caiba direito à  
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indenização, ou na ocorrência de quaisquer das hipótese previstas na Lei 8.666/93, sem prejuízo das 

penalidades legais aplicáveis. 

CLAUSULA DECIMA: DA VIGENCIA 

10.1 – O presente instrumento terá vigência até 12 (doze) meses após sua assinatura, podendo ser 

convocado novo pregão antes de expirado o referido prazo, de acordo com o interesse publico, para 

substituição do preço registrado para inclusão de novos produtos. 

CLAUSULA DECIMA PROMEIRA: DO FORO 

11.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Araputanga para dirimir as questões resultantes do 

presente contrato renunciando a qualquer outro. 

Por se acharem justos e acordados, formam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, para um só efeito legal. 

Reserva do Cabaçal – MT, ........... de ..................... de 2017 

 

TARCISO FERRARI 

Prefeito Municipal 

Representante Legal da Empresa 

Testemunhas 

Nome....................................................................................CPF....................... 

Nome...................................................................................CPF........................ 

 

Visto da Assessoria Jurídica 


