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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 

NUMERO: 014/2017 

 
NOME/RAZÃO SOCIAL: 
 

 
CIDADE: 
 

ESTADO: 
 

 
TELEFONE: 
 

FAX: 
 

E-MAIL 
 

 
PESSOA PARA CONTATO: 
 

 
Recebi (emos) através do acesso à página www.novomundo.mt.gov.br, nesta data, cópia  
do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 
LOCAL: 
 

DATA: 

 
ASSINATURA: 
 

 
Objetivando a comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT e essa 
Empresa, solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo de entrega 
do Edital supra, à Equipe Pregoeira, por via postal, pelo fone (66) 3539 6244 ou pelo e-mail 
licitacaonovomundo@hotmail.com. O não encaminhamento do recibo exime a Comissão 
de Licitação, o Pregoeiro e Equipe de Apoio da comunicação de eventuais retificações 
ocorridas no instrumento convocatório como de quaisquer informações adicionais. 
 

 
Novo Mundo – MT                                                    DATA: 12/04/2017 
 
 
 

Luciana da Silva Betarelo 

Pregoeira 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 
ATA PARA S.R.P. Nº 09/2017 

 
1. PREÂMBULO 

1.1. O MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Administração, mediante seu Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que, 
encontra-se aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal n.º 
10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, legislação municipal, e condições previstas no Edital e seus anexos. 

1.2 A realização do Pregão será no dia 10 de Maio de 2017 às 8 horas, na Sala de 
Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Novo Mundo, sito à Rua Nunes Freire, 
nº 12, Alto da Bela Vista, Novo Mundo – MT. 

1.3 A comissão de licitação receberá os documentos de credenciamento e envelopes 
contendo as propostas financeiras e a documentação de habilitação ás 8h, após este horário dar-
se-á por encerrado o ato de recebimento de documentação e iniciarão os demais atos do certame. 
 
2- DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1. Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para: 
 

“Aquisição de Filtros (ar, combustível e lubrificantes) e 
Lubrificantes de base mineral ou sintética, não podendo ser de base 
recondicionada ou re-refino para Manutenção dos Veículos da Frota 
do Município de Novo Mundo”, para atendimento as Secretarias 
Municipais de Transporte e Obras, Secretaria Municipal de Agricultura , 
Administração, Educação, Saúde, Ação Social e Gabinete do Prefeito de 
Novo Mundo-MT”. 

 
2.2. As especificações completa dos produtos a serem adquirido/locados constam no 

ANEXO I deste procedimento licitatório. 
2.3. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  

 
014 -  02.001.04.122.0002.2003.3390.30.00.00 

 
033 – 03.001.04.122.0002.2015.3390.30.00.00 

 
043 – 04.001.04.122.0002.2018.3390.30.00.00 

 
058 – 05.001.12.361.0006.2026.3390.30.00.00 

 
100 – 06.001.10.301.0021.2040.3390.30.00.00 

 
138 – 07.001.08.244.0011.2055.3390.30.00.00 

 
173 – 08.001.20.606.0004.2065.3390.30.00.00 
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198 – 09.001.26.782.0012.2075.3390.30.00.00 

 
3 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que atenderem a todas as exigências 
estabelecidas neste Edital, e: 

3.1.1. Não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Administração 
Pública em todas as esferas; 

3.1.2. Que não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de credores, 
dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial (declaração do órgão competente); 

3.1.3. Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante; 
 
3.2 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 

3.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei 
Complementar 123/2006, e Lei Complementar 147/2014, devido à necessidade de identificação 
pela Pregoeira e pela Equipe de apoio, deverão comprovar o enquadramento como "ME" ou 
"EPP". 

3.2.2. O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno 
porte (EPP) somente será procedido pela Equipe de Apoio, se o interessado comprovar tal 
situação jurídica. 

3.2.3. A não comprovação de enquadramento da empresa como "ME" ou "EPP", significa 
renúncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, de estender a ela os benefícios da Lei 
Complementar 123/2006 e 147/2014 aplacáveis ao presente certame. 

3.2.4. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou 
empresa de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as 
consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

3.2.5. Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº. 123/06, após a classificação final 
dos preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não seja de uma 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

3.2.6. O empate mencionado no item 3.2.5, será verificado na situação em que a proposta 
apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 5% (cinco por 
cento) superior à proposta mais bem classificada, ocasião na qual se procederá da seguinte 
forma: 

3.2.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de acordo com o 
disposto no subitem 3.2.5, poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

3.2.8. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem 3.2.5, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
situação definida no subitem 3.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

3.2.9. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

3.2.10. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, na 
própria sessão pública, após verificação da documentação de habilitação. 
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3.2.11. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeitos de habilitação, conforme item 8 deste Edital, sob pena de 
inabilitação, ainda que essa apresente alguma restrição. 

3.2.12. Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade 
fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da declaração de vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, devendo a empresa 
interessada apresentar as respectivas certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão 
negativa. 

3.2.13. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 3.2.12, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas deste Edital, 
sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

4.1. O licitante, para credenciamento, deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, diretamente 
ou através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será 
o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado. 

4.2. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:  
a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá 

ser apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrado; em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, 
inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de 
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

b) se representante legal, deverá apresentar: 
b.1) instrumento público ou particular de procuração, em que conste o nome da 

empresa outorgante, bem como das pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, 
também, o nome do outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance 
(s) em licitação pública, recorrer, desistir de recursos e prática dos demais ato inerentes ao 
certame; 

b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no ANEXO IV deste edital) 
outorgado pelos representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários 
poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame. Em ambos os casos (b.1 ou b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do 
outorgante como dirigente da empresa. 

c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 
d) cartão de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídica (CNPJ); 

4.2.1. É obrigatória a apresentação de documento com foto para conferência pelo 
pregoeiro. 

4.3. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar 
o credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 

4.4. Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação constantes no item 8 do edital, conforme ANEXO III, a qual deverá ser apresentada 
por fora do envelope nº 01 Proposta, juntamente com a Carta de Credenciamento. 
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4.5. A presença do licitante ou representante legal é obrigatória, para exercer os direitos de 
ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a presença da licitante ou de seu 
representante em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada por fora do envelope 
da proposta: Contrato Social ou Declaração de Firma Individual; Cartão do CNPJ, Procuração ou 
Termo de Credenciamento do ANEXO IV e a Declaração constante no ANEXO III . 
 
5 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

5.1. Os interessados deverão entregar, no dia e local, fixados no preâmbulo deste Edital e 
no horário estipulado, para a realização desta licitação, os seus envelopes contendo a Proposta de 
Preços (Envelope nº 1) e os Documentos de Habilitação (Envelope nº2) devidamente fechados e 
indevassáveis. 
 

5.2. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado fechado, contendo em seu 
exterior as seguintes informações: 

 
ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO 
PREGÃO PRESENCIAL No 014/2017 
RAZÃO SOCIAL 
No DO CNPJ DA LICITANTE 

5.3. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, contendo 
em seu exterior as seguintes informações: 

 
ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO 
PREGÃO PRESENCIAL No 014/2017 
RAZÃO SOCIAL 
No DO CNPJ DA LICITANTE 

5.4. Inicialmente, será aberto o Envelope 1 – Proposta de Preços – e, após, o Envelope 2- 
Documentos de Habilitação; 

5.5. Os documentos apresentados pelas licitantes nas propostas de preços e nos 
documentos de habilitação, quando redigidos em língua estrangeira, só terão validade quando 
acompanhados da respectiva tradução realizada por tradutor juramentado ou consularizado. 

 
6– DA REALIZAÇÃO DO CERTAME E DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS 
ENVELOPES: 

6.1. No dia 10 de Maio de 2017 às 8 horas, na presença das licitantes e demais pessoas 
presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 -
PROPOSTA DE PREÇO e nº 02 – DOCUMENTOS para procedimento do certame. 

6.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será 
aceita a participação de nenhum licitante retardatário. 

6.3. O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar 
por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a 
prática dos demais atos do certame. 

6.4. Toda a documentação será apensada ao processo licitatório sendo elaborada a ata de 
realização dos trabalhos com a descrição do certame. 
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7 – DA PROPOSTA DE PREÇO: 

7.1. As licitantes deverão apresentar as propostas em envelopes não transparentes 
impressas e em mídia de dados (CD-Rom ou Pen-Drive, que serão devolvidos as licitantes) 
através do programa mediador. 

7.1.1. Para preenchimento da proposta a licitante deverá adquirir o programa mediador e o 
arquivo texto no setor de licitação pelo telefone: 066 3539 6065 / 6003, até um dia útil anterior a 
data de abertura do certame. 

7.1.2. A empresa licitante deverá realizar cadastro prévio junto ao setor de licitações para 
que este consiga gerar o arquivo texto que servirá de base para o programa que gerará a proposta 
de preços. Para o cadastro será necessário informar: Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ da 
empresa, Endereço e Telefone. 

7.1.3. A proposta deverá ser apresentada, datilografada ou impressa por meio eletrônico 
preferencialmente em folhas timbradas da empresa, sequencialmente numeradas e rubricadas, 
sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara, sendo a última datada e 
assinada pelo representante legal da empresa, podendo seguir-se o modelo de proposta do 
ANEXO II deste edital, e deverá conter: 

a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, nº do CNPJ, telefone/e-
mail (se houver), e-mail e nome da pessoa indicada para contatos; 

b) prazo de validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º 
da Lei nº 10.520, de 17-07-2002. A falta de indicação de prazo de validade da proposta será 
interpretada como o prazo mínimo estipulado pela administração. Os lances serão recebidos 
sucessivamente, na proporção nunca inferior a 0,5% sobre o valor do item apurado após cada 
lance. 

7.1.4. No preço proposto pela Proponente deverão estar inclusos todos os custos e 
despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver 
incidência, não importando a natureza, que recaiam sobre o fornecimento do objeto da presente 
licitação, inclusive o frete, que correrão por sua conta e risco. 

7.1.5. As marcas dos PRODUTOS ofertados deverão ser obrigatoriamente especificadas. 
Não será aceita proposta com mais de uma marca 

7.1.6. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 
máximo, duas casas decimais após a vírgula. 

7.1.7. A proposta será julgada pelo menor preço por item, apurado após a etapa dos lances 
e de acordo com as especificações do produto. 

7.1.8 Serão desclassificadas as propostas que: 
a) Não obedecerem às condições estabelecidas no edital; 
b) Não estiverem assinadas pelo representante legal ou autorizado; 
c) Contiverem preços ilegíveis, ou seja, quando o preço unitário não for passível de leitura 

e entendimento (item a item). 
d) Não informarem a marca dos produtos ofertados. Para os serviços não se aplica essa 

alínea. 
e) Deixar de apresentar a proposta em meio físico e eletrônico. 
7.1.9. Serão desclassificados os itens com valores considerados inexeqüíveis. 
7.2. Havendo propostas com preços contendo mais de duas casas decimais, serão 

consideradas apenas duas, desprezando-se as demais. 
7.2.1. Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam iguais a zero, inexeqüíveis ou 

excessivos, sendo entendido como excessivos aqueles superiores aos praticado no mercado. 
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8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
8.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da 

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela 
poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a 
proclamação do vencedor. 

8.2. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 
anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem 
novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 
escritas. 

8.3. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, 
em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até 
a proclamação do vencedor. 

8.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio 
para determinação da ordem de oferta dos lances. 

8.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 
licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de 
classificação. 

8.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
8.6.1. Será vedada ainda, a consulta a agentes externos ao certame, tal como a utilização de 

aparelho celular ou similares para obter valores nos lances, tendo em vista a celeridade do 
processo, onde esses macetes tendem a retardar o procedimento. 

8.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes no item 14 - DAS PENALIDADES deste Edital. 

8.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 
a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

8.9. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

8.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 
comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a 
respeito. 

8.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste 
edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário. 

8.13. Os envelopes contendo a documentação da habilitação dos licitantes participantes do 
Pregão, serão retidos pela equipe deste Pregão e juntados ao respectivo processo devidamente 
fechados, enquanto houver o interesse público, ocasião na qual será determinado 
desentranhamento dos mesmos do processo licitatório, os quais ficarão a disposição dos 
licitantes interessados por um prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, serão devidamente 
incinerados; 

8.14. Caso por algum motivo legal, seja desabilitada a proposta classificada em primeiro 
lugar, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de 
classificação, procedendo abertura dos envelopes contendo a documentação da habilitação em 
sessão ou sessões convocadas para essa finalidade, obedecendo a ordem de classificação. 
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8.15. SERÃO DESCLASSIFICADAS: 
a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as 

que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de 
modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as 
que não atenderem aos requisitos do ITEM 7; 

b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis; 
c) as propostas que não apresentem as especificações exigidas. 

8.16. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 
edital. 

8.17. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo 
de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na 
ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos 
interpostos. 

8.18. A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Departamento 
de Compras e Licitações deste Município, conforme subitem 14.1 deste Edital. 

8.19. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
 
9 - DA HABILITAÇÃO: 

9.1. Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do 
ENVELOPE Nº 02, os documentos de habilitação a seguir. 

9.1.1. As empresas cadastradas ou não-cadastradas deverão fazer prova dos seguintes 
documentos, em vigor na data da abertura da Sessão Pública do Pregão: 

 
9.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Cédula de identidade dos diretores ou proprietário; 
b) Declaração de Firma Individual, no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 

d) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
9.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Certidão de Regularidade, da Secretaria da Receita Federal, e Certidão Quanto à 
Dívida Ativa da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional ou a Certidão Conjunta Negativa 
de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida pela Receita federal 
do Brasil; 

b) Certidão negativa de débito para com a Fazenda Estadual; 
c) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio da sede 

da licitante; 
d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço; 
e) Certidão Negativa de Falência e Concordata. 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista em cumprimento a Lei nº 12.440/2011, 

emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao). 



 

 Nunes Freire, Nº 12 – Alto da Bela Vista – Fone (Rua Fax): (66) 3539-6244 
CEP:78.528-000 - Novo Mundo -MT 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT 

CNPJ: 01.614.517/0001-33 

P. M. N. M. 

Fls 

Rub.  

g) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, assinada pelo representante legal da licitante, conforme ANEXO V.  
 

O envelope de documentação deste pregão que não for aberto permanecera devidamente 
lacrado em poder do pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação do resultado 
da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 
pena de inutilização do envelope. 

Obs.: Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou servidor da 
Prefeitura de Novo Mundo ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial, ficando aqueles 
obtidos por meio da Internet dispensados de autenticação e sujeitos a sua verificação. 
 
10 - DA ADJUDICAÇÃO: 

10.1. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a 
licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de 
classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

10.2. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a 
vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a 
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, 
importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão a 
síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas os demais licitantes 
ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 
(três) dias úteis, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista 
imediata do processo. 

10.3. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante detentor da 
melhor proposta será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 

11 - DOS RECURSOS: 

      11.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante deverá manifestar imediata e motivadamente 
a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual prazo sucessivo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos 

11.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 
(três) dias úteis para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo 
da recorrente. 

11.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são 
pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

11.4. As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao 
Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

11.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso. 

11.6. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às 
razões indicadas pelo licitante na sessão pública; 

11.7. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
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12 – DA ENTREGA: 
12.1. O fornecimento dos itens licitados será feito parceladamente de acordo com as 

necessidades da CONTRATANTE pelo tempo desejadas, ao longo de todo o período de 
execução do contrato. 

12.2. A entrega de quaisquer itens, deverão ser feita na Prefeitura Municipal de Novo 
Mundo, Rua Nunes Freire, Nº 12 – Alto da Bela Vista, CEP: 78.528-000 em um prazo máximo 
de 02 (Cinco) dias após a solicitação do mesmo, por conta da CONTRATADA. 

12.4. Verificada a não-conformidade dos itens, o licitante vencedor deverá promover as 
correções necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sujeitando-se às penalidades 
previstas neste Edital. 
 
13 - DO PAGAMENTO: 

13.1. O pagamento será efetuado mensalmente, após a entrega do produto devidamente 
avaliado pela comissão competente, em moeda corrente nacional. 

13.3. O pagamento do valor, em moeda corrente, será efetuado na forma TED ou 
Transferência Bancária em nome da empresa vencedora do certame. 

13.4. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do número do Pregão e do Contrato, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do 
equipamento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

13.5. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme e igual a Nota de empenho, devido 
aos vínculos orçamentários. 
 
14 – DAS PENALIDADES: 

14.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o objeto adjudicado acarretará a multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total da proposta. 

14.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 (zero 
vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o 
valor total que lhe foi adjudicado. 

14.3. O não-cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total da obrigação. 

14.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das 
demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e 
descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de: 

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
e) comportamento inidôneo; 
f) cometimento de fraude fiscal; 
g) fraudar a execução do contrato; 
h) falhar na execução do contrato. 

14.5. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou 
contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que 
dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93. 

14.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
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14.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
 
15 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

15.1. Decairá do direito de impugnação dos termos do edital de Pregão, perante o 
Departamento de Compras e Licitações, aquele que não se manifestar até 02 (dois) dias úteis 
antes da data de abertura da sessão do pregão, apontando as falhas e irregularidade que o 
viciaram; 

15.2. A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a 
caracterizará como recurso, recebendo tratamento como mera informação; 
16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1. Todos os produtos ofertados deverão atender aos requisitos de qualidade, utilidade, 
armazenamento e segurança compatíveis com as recomendadas pela ABNT e INMETRO, ou 
norma equivalente. 

16.2. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes 
de interpretação do Edital, deverão ser suscitadas por escrito, ao Município de Novo Mundo, no 
Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, pelo 
telefone (66)3539-6244/3539-6003 ou pelo e-mail: licitacaonovomundo@hotmail.com , no 
horário de expediente, preferencialmente, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data 
marcada para recebimento dos envelopes. 

16.3. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 
Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Departamento de Compras e 
Licitações. 

16.4. Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 
automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequentes aos ora fixados. 

16.5. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua 
documentação o endereço e os números de fax, telefone e e-mail. 

16.6. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência 
do Município de Novo Mundo, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, 
sobre o valor inicial contratado. 

16.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

16.8. A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la 
por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal 
nº 8666/93). 
 
16.9 SÃO ANEXOS DESTE EDITAL: 

Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II - Especificações Técnicas - Modelo de Proposta; 
Anexo III - Declaração de Atendimento as Condições de Habilitação; 
Anexo IV - Modelo de Credenciamento; 
Anexo V - Declaração de Cumprimento ao Artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal. 
Anexo VI – Declaração de Enquadramento de Microempresa  
Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preço 
Anexo VIII – Minuta do Instrumento Contratual. 
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16.10. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca Guarantã Do 

Norte- MT, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com 
expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 
Novo Mundo-MT 12 de Abril de 2017. 

 
 
 
 
ANTONIO MAFINI                                                          LUCIANA DA SILVA BETARELO 
Prefeito Municipal                                                                Pregoeira Oficial 
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO  Nº 020/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 
ATA PARA S.R.P. Nº 09/2017 

 
1 – OBJETO 
 

O objeto da presente licitação é a seleção de propostas para Registro de Preços para Aquisição 
de Filtros (ar, combustível e lubrificantes) e Lubrificantes de base mineral ou sintética, não 
podendo ser de base recondicionada ou re-refino para Manutenção dos Veículos da Frota 
do Município de Novo Mundo– MT, conforme tabe e descrição abaixo: 
 

Item. Cód. Descrição Unid. Valor   Médio 
Unitário 

Valor Médio 
Total 

1 12958 Filtro de combustível PSC 410 120 36,46 4.375,20 

2 12959 Filtro de combustível PSC 75 100 52,32 5.232,00 

3 12966 Filtro de combustível PSC 491,  150 47,49 7.123,50 

4 12967 Filtro de combustível PSC 72/2 250 17.17 4.292,50 

5 12968 Filtro de combustível PSC 744 30 33,12 993,60 

6 12969 Filtro de combustível PSC 998 10 52,92 529,20 

7 12970 Filtro de combustível PSD 530/1 130 39,48 5.132,40 

8 12973 Filtro de ar ARC 4147 40 20,95 838,00 

9 12974 Filtro de ar 9839 85 96,96 8.241,60 

10 12975 Filtro de ar AP 9834 38 73,50 2.793,00 

11 12977 Filtro de ar ARS 7109 20 47,34 946,80 

12 12980 Filtro de ar ASR 806 20 40,45 809,00 

13 12982 Filtro de ar externo AP 4934 TR 1011 20 152,42 3.048,40 

14 12983 Filtro de ar externo LX 265 12 65,48 785,76 

15 12984 Filtro de ar externo nº CNH 87344135 8 71,10 568,80 

16 12986 Filtro de ar externo AP 4440 15 117,02 1.755,30 

17 12987 Filtro de ar interno AP 4935 TR 1074 20 111,00 2.220,00 

18 12988 Filtro de ar interno as 830 15 50,35 755,25 

19 12989 Filtro de ar interno nº CNH 87344136 8 57,19 457,52 
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20 12994 Filtro de ar nº 2710 15 57,47 862,05 

21 13000 Filtro de óleo de transmissão 8b5935 35 31,79 1.112,65 

21 13004 Filtro de combustível GI 40/7 33 13,83 456,39 

22 13007 Filtro hidráulico nº 2y8078 20 40,00 800,00 

23 13011 Filtro lubrificante PSL 280 30 37,05 1.111,50 

24 13012 Filtro lubrificante PSL 300 35 115,15 4.030,25 

25 13013 Filtro lubrificante PSL 301 35 40,05 1.401,75 

26 13014 Filtro lubrificante PSL 327 20 45,86 917,20 

27 13015 Filtro lubrificante PSL 417 15 48,79 731,85 

28 13016 Filtro lubrificante PSL 55 motor 55 17,87 982,85 

29 13017 Filtro lubrificante PSL 962 126 28,33 3.569,58 

30 13020 Filtro de combustível GI 04 16 15,25 244,00 

31 13021 Filtro de combustível PSD 460/1 90 56,17 5.055,30 

32 13025 Filtro lubrificante PC 366 12 20,30 243,60 

33 13026 Filtro lubrificante PSL 619 25 14,19 354,75 

34 13573 Filtro de ar ARS 2868 30 33,14 994,20 

35 13574 Filtro de ar ARS 8234 40 94,50 3.780,00 

36 13577 Filtro lubrificante PSL 156 30 59,09 1.772,70 

37 13579 Filtro lubrificante PSL 340 63 65,16 4.105,08 

38 13580 Filtro de combustível nº 77362340 original 20 63,88 1.277,60 

39 13581 Filtro de ar 2076071182 komatsu 15 210,10 3.151,50 

40 13582 Filtro de ar P780523 20 129,11 2.582,20 

41 13583 Filtro lubrificante PSL 282 40 32,91 1.316,40 

42 13586 Filtro de ar externo RS 3971 30 107,67 3.230,10 

43 19613 Filtro de ar ARS 3003 84 72,49 6.089,16 

44 19614 Filtro de ARS 839 70 52,08 3.645,60 

45 19615 Filtro de ar externo c 14200 25 34,46 861,50 

46 19616 Filtro de ar HS 3013 20 41,41 828,20 

47 19617 Filtro de combustível CAV 161 20 15,38 307,60 
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48 19619 Filtro de combustível  PSC 498/4 100 61,11 6.111,00 

49 19620 Filtro de combustível PSD 960/1 c/ dreno 30 75,30 2.259,00 

50 19630 Filtro lubrificante PSL 283 20 69,33 1.386,60 

51 19631 Filtro de combustível FC 161 45 13,27 597,15 

52 19651 Filtro de combustível PSC 496 295 28,81 8.498,95 

53 24250 Filtro de ar AF 25492 15 155,46 2.331,90 

54 24251 Filtro de ar ARS 837 15 76,61 1.149,15 

55 24252 Filtro de ar ART 6098 20 25,27 505,40 

56 24253 Filtro de combustível 73/1 50 19,55 977,50 

57 24254 Filtro de combustível GI 40/6 20 13,72 274,40 

58 24255 Filtro lubrificante PSL 560 25 16,55 413,75 

59 24256 Filtro lubrificante PSL 655 27 58,80 1.587,60 

60 24257 Graxa codificada P2 balde de 20 litros 45 463,75 20.868,75 

61 24258 Graxa p/ rolamento balde de 20 litros 136 293,65 39.936,40 

62 24259 Óleo 2 tempos 01 litro 120 16.91 2.029,20 

63 24260 Óleo lubrificante 10w30 01 litro 130 23,30 3.029,00 

64 24261 Óleo lubrificante 140 balde de 20 litros 10 244,61 2.446,10 

65 24262 Óleo lubrificante 15w40  CI 4 balde de 20 litros 400 238,53 95.412,00 

66 24263 Óleo lubrificante 20w50 1 litro 50 14,23 711,50 

67 24264 Óleo lubrificante 40 balde de 20 litros 90 194,80 17.532,00 

68 24265 Óleo lubrificante 5w30 1 litro 295 21,87 6.451,65 

69 24266 Óleo lubrificante 68 balde de 20 litros 300 186,96 56.088,00 

70 24267 Óleo lubrificante 85w140 01 litro 200 15,51 3.102,00 

71 24268 Óleo lubrificante 85w140 balde de 20 litros 200 246,92 49.384,00 

72 24269 Óleo lubrificante 90 balde de 20 litros 50 221,50 11.075 

73 24270 Óleo lubrificante 90 GL 5 1 litro 150 15,69 2.353,50 

74 24271 Óleo lubrificante 90 GL 5 balde de 20 litros 150 241,39 36.208,50 

75 24272 Óleo lubrificante ATF 01 litro 450 17,60 7.920,00 

76 24273 Óleo lubrificante ATF balde de 20 litros 70 328,19 22.973,30 
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77 24274 Óleo lubrificante HD 433 balde de 20 litros 100 271,90 27.190,00 

78 24275 Óleo lubrificante ISSO 46 balde de 20 litros 50 255,78 12.789,00 

79 24276 Óleo lubrificante SAE 30 balde de 20 litros 50 298,21 14.910,50 

80 24277 Óleo lubrificante w140 balde de 20 litros  40 235,59 9.423,60 

81 24278 Óleo lubrificante W30 balde de 20 litros 50 227,42 11.371,00 

82 24279 Óleo lubrificante 15w40 CI 4 galão de 04 litros 168 56,81 9.544,08 

83 24280 Filtro de ar ARS 1013 15 66,89 1.003,35 

84 24395 Reagente ARLA 32, balde de litros 150 63,16 9.474,00 

85 27127 Filtro lubrificante PSC 498/3 50 60,11 3.005,50 

86 27128 Filtro lubrificante PSD 980 80 83,75 6.700,00 

87 27129 Filtro lubrificante PSD 970/1 40 47,67 1.906,80 

88 27130 Filtro lubrificante LF 3506 30 118,34 3.550,20 

89 27131 Filtro lubrificante PSL 657 40 32,16 1.286,40 

90 27132 Óleo lubrificante IPITUR AW 68 balde de 20 
litros 

150 256,00 38.400,00 

91 27133 Óleo lubrificante 434 TO balde de 20 litros 150 306,03 45.904,50 

92 27134 Aditivo para radiador 1 litro 410 12.96 5.313,60 

93 27135 Limpa radiador 1 litro 100 19,25 1.925,00 

94 27137 Aditivo para combustível diesel frasco de 500 
ml 

200 21,03 4.206,00 

95 27138 Óleo lubrificante SAE 75w90 1 litro 60 49,89 2.993,40 

96 27139 Aditivo para lubrificante (B12) frasco de 500 ml 220 71,20 15.664,00 

97 27140 Anti-ferrugem lata com 500 ml 120 14,28 1.713,60 

98 27142 Graxa 1 kg 120 23,40 2.808,00 

99 27143 Limpa para brisa 100 ml 100 6,29 629,00 

Valor Total Global 742.038,22 

 
 
 
 
 
2 – JUSTIFICATIVA 
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2.1.  A aquisição de filtros (ar, combustível e lubrificantes) e Lubrificantes de base mineral ou 
sintética é essencial, visando atender as necessidades da frota Municipal de veículos sejam eles 
de porte leve, médio ou pesado, uma vez que os itens a serem adquiridos são essenciais para 
manutenção e para manter o bom funcionamento dos veículos, para os próximos 12 meses.. 
 
3 – OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE 
 
3.1. Além das obrigações citadas no Edital, a licitante obrigar-se-á: 

 
3.1. O fornecedor deverá informar em sua proposta marca modelo e, quando for o caso, a 

data de validade dos produtos, que deverá ser de pelo menos 12 (doze) meses a contar da data de 
entrega dos produtos. 

3.1.1. Os filtros (ar, combustível e lubrificantes) e Lubrificantes de base mineral ou 
sintética descritos no objeto deverão ser obrigatoriamente novos, Originais ou da linha de 
montagem, não se considerando como novos os que tenham sofrido qualquer processo de 
reaproveitamento, reciclagem em seus componentes. 

3.1.2 Atender a contratante em conformidade com as requisições solicitadas. 
3.1.3 É de responsabilidade da CONTRATADA o fiel cumprimento das entregas do 

objeto solicitado. 
3.1.4. Observar, na entrega dos produtos, as Leis, os regulamentos, as posturas, inclusive 

de segurança pública, e as melhores normas técnicas específicas.  
3.1.5. Prestar o fornecimento conforme solicitação da contratante ou por pessoa indicada, 

de forma permanente e regular e nas quantidades solicitadas. 
3.1.6. Os licitantes deverão apresentar a Declaração de Qualidade, de que os suprimentos 

ofertados são novos e de 1º uso. 
3.1.7 Todas as despesas referentes a transporte dos equipamentos e funcionários, 

insumos, defeitos serão de responsabilidade da empresa. 
3.1.8 Cumprir todas as demais obrigações impostas por este edital e seus anexos. 
3.1.9 Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato. 
 

4 – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 
4.1. A entrega será parcelada em até 02(dois) dias, de acordo com as necessidades da 
CONTRATANTE nas quantidades desejadas, ao longo de todo o período de execução do 
contrato sem a obrigatoriedade de aquisição de todo a quantia licitada. 
 
5 – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada em 
primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências do edital e condições deste 
Termo de Referência e do Edital, apresentar o MENOR PREÇO POR ITEM para o objeto da 
licitação. 
 
6 – PAGAMENTO 
 

6.1. O pagamento nas condições pactuadas, que estará condicionado ao fornecimento total 
das quantidades solicitadas em cada entrega. 
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6.1.2. O pagamento do valor, em moeda corrente, será efetuado na forma TED ou 
Transferência Bancária em nome da empresa vencedora do certame. 

6.1.3. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, 
a indicação do n.º do Pregão e do Contrato, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do 
equipamento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

6.1.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme e igual a Nota de empenho, devido 
aos vínculos orçamentários. 

 
Novo Mundo – MT, 11 de Abril de 2017. 

 
 

ADRIANO MAFINI BALBINO 
Secretario De Administração 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA 

 
PROCESSO LICITATÒRIO Nº 020/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 
 

À 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO 
 
A empresa XXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ 
sob o nº XXXXXXXX, e Inscrição Estadual nº XXXXXXXX, situada na 
XXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada por XXXXX, qualificação do representante 
legal, Apresenta a proposta para fornecimento do objeto do Pregão Presencial nº 014/2017, 
acatando todas as estipulações consignadas no Edital e Termo de Referência, conforme abaixo. 
PROPOSTA FINANCEIRA 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÃO DE FILTROS (AR, 
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES) E LUBRIFICANTES DE BASE MINERAL OU SINTÉTICA, 
NÃO PODENDO SER DE BASE RECONDICIONADA OU RE-REFINO PARA MANUTENÇÃO DOS 
VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO– MT, conforme tabe e descrição 
abaixo: 

Item. Descrição Unid. Marca do 
produto 

Valor   Médio 
Unitário 

Valor Médio Total 

1 Filtro de combustível PSC 410 120    

2 Filtro de combustível PSC 75 100    

3 Filtro de combustível PSC 491,  150    

4 Filtro de combustível PSC 72/2 250    

5 Filtro de combustível PSC 744 30    

6 Filtro de combustível PSC 998 10    

7 Filtro de combustível PSD 530/1 130    

8 Filtro de ar ARC 4147 40    

9 Filtro de ar 9839 85    

10 Filtro de ar AP 9834 38    

11 Filtro de ar ARS 7109 20    

12 Filtro de ar ASR 806 20    

13 Filtro de ar externo AP 4934 TR 1011 20    

14 Filtro de ar externo LX 265 12    

15 Filtro de ar externo nº CNH 87344135 8    

16 Filtro de ar externo AP 4440 15    
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17 Filtro de ar interno AP 4935 TR 1074 20    

18 Filtro de ar interno as 830 15    

19 Filtro de ar interno nº CNH 87344136 8    

20 Filtro de ar nº 2710 15    

21 Filtro de óleo de transmissão 8b5935 35    

21 Filtro de combustível GI 40/7 33    

22 Filtro hidráulico nº 2y8078 20    

23 Filtro lubrificante PSL 280 30    

24 Filtro lubrificante PSL 300 35    

25 Filtro lubrificante PSL 301 35    

26 Filtro lubrificante PSL 327 20    

27 Filtro lubrificante PSL 417 15    

28 Filtro lubrificante PSL 55 motor 55    

29 Filtro lubrificante PSL 962 126    

30 Filtro de combustível GI 04 16    

31 Filtro de combustível PSD 460/1 90    

32 Filtro lubrificante PC 366 12    

33 Filtro lubrificante PSL 619 25    

34 Filtro de ar ARS 2868 30    

35 Filtro de ar ARS 8234 40    

36 Filtro lubrificante PSL 156 30    

37 Filtro lubrificante PSL 340 63    

38 Filtro de combustível nº 77362340 original 20    

39 Filtro de ar 2076071182 komatsu 15    

40 Filtro de ar P780523 20    

41 Filtro lubrificante PSL 282 40    

42 Filtro de ar externo RS 3971 30    

43 Filtro de ar ARS 3003 84    

44 Filtro de ARS 839 70    
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45 Filtro de ar externo c 14200 25    

46 Filtro de ar HS 3013 20    

47 Filtro de combustível CAV 161 20    

48 Filtro de combustível  PSC 498/4 100    

49 Filtro de combustível PSD 960/1 c/ dreno 30    

50 Filtro lubrificante PSL 283 20    

51 Filtro de combustível FC 161 45    

52 Filtro de combustível PSC 496 295    

53 Filtro de ar AF 25492 15    

54 Filtro de ar ARS 837 15    

55 Filtro de ar ART 6098 20    

56 Filtro de combustível 73/1 50    

57 Filtro de combustível GI 40/6 20    

58 Filtro lubrificante PSL 560 25    

59 Filtro lubrificante PSL 655 27    

60 Graxa codificada P2 balde de 20 litros 45    

61 Graxa p/ rolamento balde de 20 litros 136    

62 Óleo 2 tempos 01 litro 120    

63 Óleo lubrificante 10w30 01 litro 130    

64 Óleo lubrificante 140 balde de 20 litros 10    

65 Óleo lubrificante 15w40  CI 4 balde de 20 
litros 

400    

66 Óleo lubrificante 20w50 1 litro 50    

67 Óleo lubrificante 40 balde de 20 litros 90    

68 Óleo lubrificante 5w30 1 litro 295    

69 Óleo lubrificante 68 balde de 20 litros 300    

70 Óleo lubrificante 85w140 01 litro 200    

71 Óleo lubrificante 85w140 balde de 20 litros 200    

72 Óleo lubrificante 90 balde de 20 litros 50    

73 Óleo lubrificante 90 GL 5 1 litro 150    
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74 Óleo lubrificante 90 GL 5 balde de 20 litros 150    

75 Óleo lubrificante ATF 01 litro 450    

76 Óleo lubrificante ATF balde de 20 litros 70    

77 Óleo lubrificante HD 433 balde de 20 litros 100    

78 Óleo lubrificante ISSO 46 balde de 20 
litros 

50    

79 Óleo lubrificante SAE 30 balde de 20 litros 50    

80 Óleo lubrificante w140 balde de 20 litros  40    

81 Óleo lubrificante W30 balde de 20 litros 50    

82 Óleo lubrificante 15w40 CI 4 galão de 04 
litros 

168    

83 Filtro de ar ARS 1013 15    

84 Reagente ARLA 32, balde de litros 150    

85 Filtro lubrificante PSC 498/3 50    

86 Filtro lubrificante PSD 980 80    

87 Filtro lubrificante PSD 970/1 40    

88 Filtro lubrificante LF 3506 30    

89 Filtro lubrificante PSL 657 40    

90 Óleo lubrificante IPITUR AW 68 balde de 
20 litros 

150    

91 Óleo lubrificante 434 TO balde de 20 litros 150    

92 Aditivo para radiador 1 litro 410    

93 Limpa radiador 1 litro 100    

94 Aditivo para combustível diesel frasco de 
500 ml 

200    

95 Óleo lubrificante SAE 75w90 1 litro 60    

96 Aditivo para lubrificante (B12) frasco de 
500 ml 

220    

97 Anti-ferrugem lata com 500 ml 120    

98 Graxa 1 kg 120    

99 Limpa para brisa 100 ml 100    
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Total Geral R$ (valor por extenso) 
 
 Declaro que o preço contido na proposta inclui todos os custos e despesas, tais como: 
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, 
encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, lucro e outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto do Edital e seus Anexos  
 Nossa proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-
limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da 
Lei nº 10.520, de 17-07-2002. 
Prazo de entrega: apresentação dos itens solicitados em até 02(dois) dias. 
A empresa ainda garante a qualidade do produto fornecido, mediante ao teste de qualidade a ser 
realizado no momento do fornecimento e coleta de análise. 
Dados Bancário 
 
 

Local e Data: 
Carimbo e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO III 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 
 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, DE QUE NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE 

PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO E DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR 

OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 
 
 
Declaro/amos, sob as penas da Lei, que ..................................................................………. (nome 
da licitante), CNPJ nº .........................................................., cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação da licitação Município de Novo Mundo/MT, Pregão Presencial nº 014/2017. 
Declaramos também não estar temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida 
de contratar com a Administração, bem como não ter sido declarada inidônea para licitar e 
contratar com a Administração Pública. 
 
 

.................................., ............ de ............................ de 2017. 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
 
 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue FORA do envelope nº 01. 
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ANEXO IV - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 
 
 
 
 
 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, portador(a) da cédula de identidade 
nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licitação instaurada pelo Município de 
__________, na modalidade de Pregão, sob o nº 014/2017, na qualidade de REPRESENTANTE 
LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
____________________, CNPJ nº ____________________, bem como formular propostas e 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
Local e data. 
__________________________________ 
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa (firma reconhecida) 
Nome do dirigente da empresa 
 
Obs.: 1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste 
procedimento licitatório. 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 

 
 

 
 
 
Declaro/amos, sob as penas da Lei, que _______________________________________ (nome 
da licitante), CNPJ nº ________________________, não desenvolve trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre com pessoas menores de dezoito anos, nem desenvolve qualquer trabalho com 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em 
cumprimento do disposto no artigo 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal. 
 
Local e data, ______ de __________________ 2017. 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE (PARA FINS DE BENEFÍCIO DAS DISPOSIÇÕES 
DO CAPÍTULO V DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06) OU COMO COOPERATIVA 

(NOS TERMOS DO ART. 34 DA LEI N.º 11.488/07) DECLARAÇÃO DE 
ENQUADRAMENTO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 
 
 
 

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________________, por intermédio de seu responsável (contador ou técnico 
contábil) ________________________, CPF nº ____________________, declara, para fins de 
participação na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 014/2017, que:  
( ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06; 
( ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei 
Complementar n.º 123/06; 
( ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 
2.400.000,00 (tendo assim, direito aos benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar 
n.º 123/06). 
Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar n° 123/06. 
Local e data: ___________________________________________ 

 
 
 
 
 

__________________________________ 
Nome do profissional contábil: 

Nº de seu registro junto ao CRC: 
CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 
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ANEXO VII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2017 
PREGÃO Nº 014/2017– REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2017 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 

Aos ___ dias do mês de _________________ do ano de 2017, O Município de Novo Mundo, pessoa 
jurídica de direito público interno, CNPJ n.º 01.614.517/0001-33, sito a Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da 
Bela Vista, na cidade de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. ANTONIO MAFINI, brasileiro, casado, portador do CPF nº xxxxx, residente e domiciliado 
nesta cidade de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, doravante denominado apenas de ÓRGÃO 
GERENCIADOR e a empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
____________, com sede __________________________, neste ato, representada pelo Sr. 
______________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da Cédula de identidade 
RG _____________- SSP/ ___, inscrito no CPF/MF sob o nº _________________, residente e domiciliado 
na ____________________________ (endereço, CEP, cidade e telefone da empresa), denominada 
simplesmente FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Municipal nº 258/2003, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/1993, e alterações posteriores, 
firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica 
do município de Novo Mundo/MT, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38, da Lei 
nº 8.666/1993, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual REGISTRO DE 
PREÇOS para Aquisição de Filtros (ar, combustível e lubrificantes) e Lubrificantes de base mineral ou 
sintética, não podendo ser de base recondicionada ou re-refino para Manutenção dos Veículos da Frota do 
Município de Novo Mundo– MT, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital Pregão 
Presencial nº 014/2017. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de 
Preços nº 014/2017 e seus Anexos, Processo Licitatório nº 020/2017, do qual é parte integrante e 
complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do FORNECEDOR REGISTRADO. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA 

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

4.1. Os preços registrados e a indicação dos respectivos FORNECEDORES REGISTRADOS da Ata serão 
publicados no Diário Oficial dos Municípios e divulgados em meio eletrônico. 
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4.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
daqueles existentes no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR convocar os FORNECEDORES 
REGISTRADOS para negociar o novo valor. 

4.2.1. Caso o FORNECEDOR REGISTRADO se recuse a baixar os seus preços, o ÓRGÃO 
GERENCIADOR poderá liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, uma vez frustrada a 
negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação. 

4.3. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, 
ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

4.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do FORNECEDOR REGISTRADO detentor da Ata e a 
pesquisa de mercado efetuada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR à época da abertura da proposta, bem 
como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da 
validade da Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS 

5.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e 
administração da presente Ata. 

5.2. DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S) POR ITEM(NS) 

 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO VALOR 

UNIT. (R$) 

EMPRESA 

VENCEDORA 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

6.1. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial da ata, na ocorrência de 
fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução. 

6.2. Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei 
n.º 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado sofrerem redução. 

6.2.1. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei 
n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro 
processo licitatório. 

6.3. A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular à administração requerimento para a 
revisão comprovando a ocorrência do fato. 

6.4. A comprovação será feita por meio de documentos, tais como: lista de preço de fabricante, notas 
fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da 
Proposta e do momento do pedido da revisão. 
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6.5. Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a 
data de formulação da Proposta e do momento do pedido de revisão, evidenciando o quanto o aumento de 
preços ocorrido repercute no valor total pactuado. 

6.6. A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico financeiro, procederá à revisão dos valores 
pactuados. 

6.7. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e 
definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão 
convocados pelo Município para alteração, por aditamento, dos valores registrados na Ata, mantendo o 
mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na Proposta. 

6.8. As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios. 

6.9. Na hipótese da beneficiária não efetuar a adequação dos preços aos de mercado, o Órgão 
Gerenciador, a seu critério poderá cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços. 

6.10. O Órgão Gerenciador poderá, desde que seja conveniente aos interesses da administração, 
cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços, sem que com isso, a beneficiária tenha 
direito a interpor recursos, ou a indenizações. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA REVOGAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. O FORNECEDOR REGISTRADO poderá ter o seu registro de preços revogado na Ata, por intermédio 
de processo Licitatório específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

7.2. A revogação do seu registro poderá ser: 

7.2.1. A pedido do próprio FORNECEDOR REGISTRADO, quando comprovar estar impossibilitado de 
cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 

7.2.2. Por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando: 

a) o FORNECEDOR REGISTRADO não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 

b) o FORNECEDOR REGISTRADO perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica 
exigida no processo licitatório; 

c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

d) o FORNECEDOR REGISTRADO não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;  

e) o FORNECEDOR REGISTRADO não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as 
solicitações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 
Registro de Preços ou nas solicitações dela decorrentes. 

7.3. O FORNECEDOR REGISTRADO terá o seu registro cancelado quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no 
mercado; 
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c) houver razões de interesse público. 

7.3.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
será formalizado por despacho do ÓRGÃO GERENCIADOR. 

7.3.2. O FORNECEDOR REGISTRADO poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de 
caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 

7.3. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o ÓRGÃO GERENCIADOR fará o devido 
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8.1. A presente Ata será divulgada no portal da internet www.novomundo.mt.gov.br, e seu extrato 
publicado no site oficial do TCE. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

9.1. São obrigações do órgão gerenciador: 

9.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços: 

9.1.2. Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas 
Fiscais oriundas das obrigações contraídas; 

9.1.3. Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e 
fiscalização dos serviços, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de 
sanções; 

9.1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório 
e seus anexos; 

9.1.5. Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para o ÓRGÃO 
GERENCIADOR, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado; 

9.1.6. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a 
aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços; 

9.1.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo FORNECEDOR REGISTRADO; 

9.1.8. A fiscalização exercida pelo ÓRGÃO GERENCIADOR não excluirá ou reduzirá a responsabilidade 
do FORNECEDOR REGISTRADO pela completa e perfeita execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO 

10.1. É responsabilidade do FORNECEDOR REGISTRADO providenciar todos os recursos e insumos 
necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto 
todas as despesas com materiais, insumos, mão-de-obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, 
tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita execução dos serviços 
de locação pelo FORNECEDOR REGISTRADO. 
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10.2. Efetuar a execução e fornecimento dos serviços, responsabilizando-se com exclusividade por todas 
as despesas relativas à prestação dos serviços, de acordo com a especificação e demais condições 
estipuladas neste Edital e na “Nota de Empenho”. 

10.3. Executar os serviços nas quantidades estipuladas na requisição de fornecimento e na Nota de 
Empenho no prazo de 02 (dois) dias, no local designado pela Secretaria requisitante. 

10.4. Proceder à entrega do objeto deste edital, com os deveres e garantias constantes nos Anexos deste 
Edital; 

10.5. Comunicar à Secretaria requisitante dos serviços, imediatamente, após o pedido de fornecimento, os 
motivos que impossibilite o seu cumprimento. 

10.6. A contratada deverá responsabilizar-se pela execução dos serviços, assumindo a responsabilidade 
pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta licitação. 

10.7. O FORNECEDOR REGISTRADO deverá garantir a qualidade dos serviços licitados 
comprometendo-se a substituí-los, caso não atendam o padrão de qualidade exigidos; 

10.8. No ato da execução, os equipamentos serão analisados em sua totalidade, sendo que aquele(s) que 
não satisfazer(em) á especificação exigida ser(ão) devolvido(s), à contratada. 

10.9. O FORNECEDOR REGISTRADO deverá refazer, às suas expensas no todo o(s) serviços(s) em que 
se verificarem vícios ou incorreções, resultantes da prestação, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 
notificação que lhe for entregue oficialmente. 

10.10. Manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação exigidas no 
Edital e na presente Ata de Registro de preços; 

10.11. Comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro de 

preços;  

10.12. Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros 
cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços; 

10.13. Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a 
expressa concordância do Órgão Gerenciador. 

10.14. Não subcontratar o objeto da presente licitação, sem o consentimento prévio do órgão gerenciador, 
o qual, caso haja, será dado por escrito: 

10.15. Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta em 
vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto deste edital; 

10.16. Retirar as Requisições solicitadas referentes ao objeto do presente Pregão no Município de Novo 
mundo-MT, nos prazos e locais designados neste edital; 

10.17. Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo Gestor da Ata de Registro de Preços, que 
deverá ter suas solicitações atendidas imediatamente; 

10.18. Credenciar junto ao Município de Novo Mundo-MT funcionário(s) que atenderá(ão) às solicitações 
dos produtos objeto deste pregão, disponibilizando ao setor competente, telefones, fax, e-mail e outros 
meios de contato para atender às requisições; 

10.19. cumprir todas as demais obrigações impostas por este edital e seus anexos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS LOCAIS, DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1. O FORNECEDOR REGISTRADO deverá prestar os serviços de locação solicitados, fornecendo as 
máquinas, em estrita conformidade com disposições e especificações do edital da licitação, proposta de 
preços apresentada, nos termos dos Anexos II e III. 

11.2. O objeto desta licitação refere-se a uma estimativa de utilização dos serviços, a serem aplicadas 
durante 12 (doze) meses; assim, não poderão ser executados em uma única parcela, devendo haver 
execuções parciais, de forma a atender as quantidades estipuladas nos pedidos parciais/requisições 
emitidas pelo Órgão solicitante. 

11.3. A execução dos serviços deverá ser disponibilizada imediatamente, a partir da assinatura da Ata de 
Registro de Preços, mediante a apresentação dos pedidos parciais/requisições emitidas pelo Órgão 
Licitante, de acordo com as necessidades destes. 

11.4. Para o fornecimento dos serviços de locação, a licitante vencedora do presente certame deverá 
disponibilizar maquinário em perfeitas condições de uso e funcionamento, compatíveis com a demanda 
dos serviços a serem executados, bem como mão-de-obra qualificada, necessários à perfeita execução 
dos serviços, possibilitando o atendimento. 

11.5. O FORNECEDOR REGISTRADO deverá atender ao chamado para fornecimento dos serviços, 
objeto deste certame, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados do recebimento formal da solicitação 
expedida pela Secretaria requisitante. Caso não seja efetivada a prestação do objeto no prazo previsto, a 
empresa classificada em segundo lugar será convocada para o fornecimento do mesmo. 

11.5.1. As solicitações dar-se-ão de forma parcelada, semanalmente ou diariamente, de acordo com as 
necessidades da Secretaria interessada, mediante formulário próprio de Ordem de Fornecimento, emitido 
pelo encarregado responsável. 

11.6. O FORNECEDOR REGISTRADO deverá disponibilizar as máquinas, sempre que solicitado, os quais 
serão entregues na Secretaria requisitante, de acordo com a necessidade da mesma. 

11.7. Os serviços serão medidos e pagos por hora de produtiva, efetivamente comprovada pelo servidor 
responsável, atestada através de medições mensais. 

11.8. Toda solicitação de serviços será mediante OS-Ordem de Serviço, emitida previamente ao 
FORNECEDOR REGISTRADO, com parecer e diagnóstico prévio do servidor responsável, chefe de 
operações ou secretário. Caso haja divergência entre a solicitação e o executado, será elaborado novo 
parecer dos serviços executados, com anuência do servidor responsável, atestando os serviços 
excedentes. 

11.9. O ÓRGÃO GERENCIADOR, rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento realizado em desacordo 
com a ordem de fornecimento e com as normas deste Edital; 

11.10. O recebimento definitivo dos serviços, objeto deste Edital, não exclui a responsabilidade da licitante 
vencedora quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pela 
Secretaria requisitante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90); 

11.11. O ÓRGÃO GERENCIADOR indicará servidor responsável, designado para esse fim que, anotará 
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
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11.12. No recebimento e a aceitação do objeto deste pregão, estão condicionados ao enquadramento nas 
especificações do objeto, descritas desta ATA e Termo de Referência, Anexo I, e será observado no que 
couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

12 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

12.1. O objeto da presente licitação será recebido pela Secretaria interessada, através de servidor 
designado, mediante Termo de Recebimento da efetiva prestação dos serviços e deverá atestar seu 
recebimento.  

12.1.1. Os serviços serão recebidos da seguinte forma: 

a) Provisoriamente, no ato da entrega por Servidor, ou Comissão, que procederá a conferência de sua 
conformidade com as especificações, caso não haja qualquer impropriedade explícita, será aceito esse 
recebimento; 

b) Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis, após o recebimento provisório, mediante, “atesto” na nota 
fiscal/fatura, depois de comprovada a adequação aos termos contratuais e aferição do direito ao 
pagamento. 

12.2. O recebimento e a aceitação do objeto desta concorrência, estão condicionados ao enquadramento 
nas especificações do objeto, descritas no Termo de Referência (Anexo I) e obedecerão ao disposto no 
Art. 73, incisos I e II, e seus parágrafos da Lei n.º 8.666/93, no que lhes for aplicável. 

12.3. O recebimento não exclui qualquer responsabilidade do FORNECEDOR REGISTRADO pela 
qualidade dos serviços fornecidos; 

12.4 O Município reserva para si o direito de recusar os serviços executados em desacordo com a ata, 
devendo estes serem refeitos, às expensas do FORNECEDOR REGISTRADO, sem que isto lhe agregue 
direito ao recebimento de adicionais. 

12.5. Se, após o recebimento dos serviços, constatar-se defeito de funcionamento, a licitante vencedora 
terá o prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas para refazê-los, desta vez, dentro das referidas 
especificações, ficando estabelecido que o município aceitará apenas uma única correção; 

12.6. O recebimento definitivo dos serviços, objeto deste Edital, não exclui a responsabilidade do 
FORNECEDOR REGISTRADO quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal 
utilização pela Secretaria requisitante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90);  

12.7. A contratante indicará servidor responsável, designado para esse fim que, anotará em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

13.1. Após a prestação dos serviços, o FORNECEDOR REGISTRADO deverá enviar ao CONTRATANTE 
a Nota Fiscal, correspondente ao volume de serviços prestados para conferência e aprovação, através do 
servidor responsável legalmente constituído para este fim; 

13.2. Pela prestação dos serviços, quando devidamente solicitados e executados, pagará ao 
FORNECEDOR REGISTRADO o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou 
acréscimo; 
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13.3. É concedido um prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da protocolização da Nota 
Fiscal/Fatura perante este Município de Novo Mundo-MT, para conferência e aprovação do recebimento 
definitivo do objeto deste Edital. 

13.4. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital, 
comprovada a manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais apresentadas e devidamente 
atestadas, serão encaminhadas à contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento, no prazo de até 30 
(trinta) dias, contado da data do atesto de conformidade da nota fiscal. 

13.5. Os serviços serão medidos e pagos por hora produtiva, efetivamente comprovada pelo servidor 
responsável, atestada através de medições mensais. 

13.6. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada, por meio de depósito Bancário em conta 
corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta 
corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

13.7. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no 
subitem anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 

13.8. Para a efetivação do pagamento, o FORNECEDOR REGISTRADO deverá apresentar comprovante 
da sua regularidade fiscal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

14.1. O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrentes deste edital, caberão respectivamente 
à Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Transportes e Obras, Secretaria 
Municipal de Agricultura e ao Gestor e Fiscal de Contratos a serem designados, que determinará o que for 
necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93 e, na 
sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal. 

14.2. Para acompanhamento e fiscalização dos serviços junto ao FORNECEDOR REGISTRADO, será 
nomeado Gestor e Fiscal de Contratos, por ato discricionário do chefe do Poder Executivo. 

14.3. Competirá aos responsáveis pela fiscalização acompanhar o fornecimento dos serviços, inclusive 
observância às quantidades máximas a serem adquiridas, rejeitar os serviços em desacordo com as 
especificações do edital, bem como, dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando 
ciência de tudo ao licitante adjudicado, conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93. 

14.4. Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, 
omisso ou duvidoso não previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que 
não acarrete ônus para o Município ou modificação na contratação. 

14.5. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do Município, deverão ser solicitadas 
formalmente pela Contratada, à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo 
hábil para a adoção de medidas convenientes. 

14.6. O FORNECEDOR REGISTRADO deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, 
verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, 
elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem 
julgados necessários ao cumprimento do objeto da Ata de Registro de Preços. 
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14.7. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e 
exclusiva do fornecedor contratado, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações 
próximas e remotas perante o Município ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de 
irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em co-responsabilidade do Município ou de 
seus prepostos, devendo, ainda, o Fornecedor, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao 
ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES 

15.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será 
descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedor estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

15.2. O ÓRGÃO GERENCIADOR poderá ainda, garantida a prévia defesa da licitante vencedora, que 
deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, sem prejuízo das 
responsabilidades penal e civil, aplicar, as seguintes sanções:  

I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis; 

II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento, sobre o 
valor da contratação em atraso; 

III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo não fornecimento do objeto deste 
Pregão, calculada sobre o valor remanescente do contrato; 

IV) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou 
obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em 
descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, fax, correio ou outro), até cessar a 
inadimplência; 

V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal 
de Novo Mundo-MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 

VII) após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, o ÓRGÃO GERENCIADOR terá direito de recusar a 
execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicatária a 
perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste Edital, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Instrumento. 

VIII) a inadimplência do FORNECEDOR REGISTRADO , independentemente do transcurso do prazo 
estipulado na alínea anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a 
conclusão dos procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral 
deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis; 

IX) ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá contratar o 
remanescente mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93, 
observada a ordem de classificação da licitação e as mesmas condições oferecidas pela licitante 
vencedora, ou adotar outra medida legal para prestação dos serviços ora contratados; 
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X) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem 
compensadas pelo Departamento Financeiro do ÓRGÃO GERENCIADOR, por ocasião do pagamento dos 
valores devidos, nos termos dos arts. 368 a 380, da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil); 

XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo 
a ser realizado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a 
compensação de valores, o FORNECEDOR REGISTRADO será notificada a recolher aos cofres do Erário 
a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do 
recebimento, pelo FORNECEDOR REGISTRADO , do comunicado formal da decisão definitiva de 
aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis. 

XII) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a 
gravidade da infração; 

XIII) O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10%(dez por cento) do valor da 
contratação; 

XIV) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 
maior ou caso fortuito. 

XV) A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente. 

XVI) As sanções previstas nesta CLÁUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e 
nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/1993, com suas 
alterações. 

XVII) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação 
endereçada ao FORNECEDOR REGISTRADO , assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de Registro de 
Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização da Secretaria 
Municipal de Administração. 

16.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras assumidas com o município de Novo Mundo e órgãos 
participantes. 

16.3. O quantitativo decorrente da adesão à ata, não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o município de Novo Mundo e 
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

16.4. O processo de autorização de adesão à Ata de Registro de Preços, será competência do Secretário 
de Administração, que, somente autorizará adesões que obedeçam os seguintes requisitos: 

a) que exista disponibilidade do item solicitado; 

b) que instrua o pedido através de ofício, com as informações necessárias de acordo com a legislaçao 
vigente. 

16.5. Para instrução do pedido de que trata a alínea “b”, além das exigências constantes para o processo 
de autorização de adesão deverá ainda, conter as seguintes informações:  
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a) número da ata e seu objeto; 

b) quantidade contratada; 

c) justificativa da necessidade de contratação do item solicitado; 

d) nome, cargo, telefone e setor do responsável pelo pedido de adesão á ata de registro de preço, para 
possíveis contatos; 

e) quantidades e itens aderidos anteriormente na referida ata; 

f) carta de concordância do fornecedor ou prestador do serviço; 

g) justificativa da vantajosidade. 

16.6. Cumpridos os requisitos formais para o processo de adesão à Ata de registro de preços, somente 
após parecer jurídico favorável a adesão, a Administração Municipal autorizará o pedido de adesão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os 
documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo FORNECEDOR REGISTRADO no pregão 
farão parte desta Ata de Registro de Preços. 

17.2. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 10.520/2002, do 
Decreto n.º 258/2003 e da Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis a espécie. 

17.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

 a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo à presente Ata de Registro de Preços; 

 b) é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação 
financeira. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

18.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será 
competente o foro da Comarca de Guarantã do Norte-MT. 

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de 
preços que, lida e achada conforme, é assinada em 02 (duas) vias de igual teor e forma, pelos signatários 
deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via no Departamento 
de Licitação. 

Novo Mundo-MT, ...... de ...................... de 2017 . 

 
 
_________________________________________________________________ 
CONTRATANTE 
MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO-MT 
 

_________________________________________________________________ 

CONTRATADA  
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ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 

 
 

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO E A 
EMPRESA _______________, CUJO 
OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE FILTROS (AR, 
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES) E 
LUBRIFICANTES DE BASE MINERAL OU 
SINTÉTICA, NÃO PODENDO SER DE 
BASE RECONDICIONADA OU RE-REFINO 
PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA 
FROTA DO MUNICÍPIO DE NOVO 
MUNDO– MT. 

 
Contrato que entre si celebram, de um lado, o Município de Novo Mundo, pessoa jurídica de 
direito público interno, CNPJ n.º 01.614.517/0001-33, sito a Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da 
Bela Vista, na cidade de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. ANTONIO MAFINI, brasileiro, casado, portador do CPF nº xxxxx, 
residente e domiciliado nesta cidade de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, doravante 
denominado apenas CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa, XXXXX inscrita no CNPJ 
Nº, com sede na, Bairro, no município de xxxx, doravante denominada CONTRATADA, 
representada neste ato pelo Sr., brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado, na 
cidade de, portador do CPF nº, cédula de identidade n.º, estabelecem o presente CONTRATO de 
Aquisição de Filtros (ar, combustível e lubrificantes) e Lubrificantes de base mineral ou 
sintética, não podendo ser de base recondicionada ou re-refino para Manutenção dos 
Veículos da Frota do Município de Novo Mundo– MT, em conformidade com a Lei nº 
8.666/93, Lei nº 10.520/02 e condições estabelecidas no Pregão Presencial - nº 014/2017, 
constante do Processo nº020/2017 e consoante as cláusulas e condições que se enunciam a 
seguir: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1. - Constitui objeto deste contrato o fornecimento parcelado de Filtros (ar, combustível e 
lubrificantes) e Lubrificantes de base mineral ou sintética, não podendo ser de base recondicionada ou 
re-refino para Manutenção dos Veículos da Frota do Município de Novo Mundo– MT, conforme 
descrição e valores dos produtos/itens abaixo transcritos da proposta: 

Item. Descrição Unid. Marca do 
produto 

Valor   Médio 
Unitário 

Valor Médio Total 

1 Filtro de combustível PSC 410 120    

2 Filtro de combustível PSC 75 100    

3 Filtro de combustível PSC 491,  150    

4 Filtro de combustível PSC 72/2 250    
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5 Filtro de combustível PSC 744 30    

6 Filtro de combustível PSC 998 10    

7 Filtro de combustível PSD 530/1 130    

8 Filtro de ar ARC 4147 40    

9 Filtro de ar 9839 85    

10 Filtro de ar AP 9834 38    

11 Filtro de ar ARS 7109 20    

12 Filtro de ar ASR 806 20    

13 Filtro de ar externo AP 4934 TR 1011 20    

14 Filtro de ar externo LX 265 12    

15 Filtro de ar externo nº CNH 87344135 8    

16 Filtro de ar externo AP 4440 15    

17 Filtro de ar interno AP 4935 TR 1074 20    

18 Filtro de ar interno as 830 15    

19 Filtro de ar interno nº CNH 87344136 8    

20 Filtro de ar nº 2710 15    

21 Filtro de óleo de transmissão 8b5935 35    

21 Filtro de combustível GI 40/7 33    

22 Filtro hidráulico nº 2y8078 20    

23 Filtro lubrificante PSL 280 30    

24 Filtro lubrificante PSL 300 35    

25 Filtro lubrificante PSL 301 35    

26 Filtro lubrificante PSL 327 20    

27 Filtro lubrificante PSL 417 15    

28 Filtro lubrificante PSL 55 motor 55    

29 Filtro lubrificante PSL 962 126    

30 Filtro de combustível GI 04 16    

31 Filtro de combustível PSD 460/1 90    

32 Filtro lubrificante PC 366 12    

33 Filtro lubrificante PSL 619 25    
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34 Filtro de ar ARS 2868 30    

35 Filtro de ar ARS 8234 40    

36 Filtro lubrificante PSL 156 30    

37 Filtro lubrificante PSL 340 63    

38 Filtro de combustível nº 77362340 original 20    

39 Filtro de ar 2076071182 komatsu 15    

40 Filtro de ar P780523 20    

41 Filtro lubrificante PSL 282 40    

42 Filtro de ar externo RS 3971 30    

43 Filtro de ar ARS 3003 84    

44 Filtro de ARS 839 70    

45 Filtro de ar externo c 14200 25    

46 Filtro de ar HS 3013 20    

47 Filtro de combustível CAV 161 20    

48 Filtro de combustível  PSC 498/4 100    

49 Filtro de combustível PSD 960/1 c/ dreno 30    

50 Filtro lubrificante PSL 283 20    

51 Filtro de combustível FC 161 45    

52 Filtro de combustível PSC 496 295    

53 Filtro de ar AF 25492 15    

54 Filtro de ar ARS 837 15    

55 Filtro de ar ART 6098 20    

56 Filtro de combustível 73/1 50    

57 Filtro de combustível GI 40/6 20    

58 Filtro lubrificante PSL 560 25    

59 Filtro lubrificante PSL 655 27    

60 Graxa codificada P2 balde de 20 litros 45    

61 Graxa p/ rolamento balde de 20 litros 136    

62 Óleo 2 tempos 01 litro 120    
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63 Óleo lubrificante 10w30 01 litro 130    

64 Óleo lubrificante 140 balde de 20 litros 10    

65 Óleo lubrificante 15w40  CI 4 balde de 20 
litros 

400    

66 Óleo lubrificante 20w50 1 litro 50    

67 Óleo lubrificante 40 balde de 20 litros 90    

68 Óleo lubrificante 5w30 1 litro 295    

69 Óleo lubrificante 68 balde de 20 litros 300    

70 Óleo lubrificante 85w140 01 litro 200    

71 Óleo lubrificante 85w140 balde de 20 litros 200    

72 Óleo lubrificante 90 balde de 20 litros 50    

73 Óleo lubrificante 90 GL 5 1 litro 150    

74 Óleo lubrificante 90 GL 5 balde de 20 litros 150    

75 Óleo lubrificante ATF 01 litro 450    

76 Óleo lubrificante ATF balde de 20 litros 70    

77 Óleo lubrificante HD 433 balde de 20 litros 100    

78 Óleo lubrificante ISSO 46 balde de 20 
litros 

50    

79 Óleo lubrificante SAE 30 balde de 20 litros 50    

80 Óleo lubrificante w140 balde de 20 litros  40    

81 Óleo lubrificante W30 balde de 20 litros 50    

82 Óleo lubrificante 15w40 CI 4 galão de 04 
litros 

168    

83 Filtro de ar ARS 1013 15    

84 Reagente ARLA 32, balde de litros 150    

85 Filtro lubrificante PSC 498/3 50    

86 Filtro lubrificante PSD 980 80    

87 Filtro lubrificante PSD 970/1 40    

88 Filtro lubrificante LF 3506 30    

89 Filtro lubrificante PSL 657 40    
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90 Óleo lubrificante IPITUR AW 68 balde de 
20 litros 

150    

91 Óleo lubrificante 434 TO balde de 20 litros 150    

92 Aditivo para radiador 1 litro 410    

93 Limpa radiador 1 litro 100    

94 Aditivo para combustível diesel frasco de 
500 ml 

200    

95 Óleo lubrificante SAE 75w90 1 litro 60    

96 Aditivo para lubrificante (B12) frasco de 
500 ml 

220    

97 Anti-ferrugem lata com 500 ml 120    

98 Graxa 1 kg 120    

99 Limpa para brisa 100 ml 100    

 
 
1.2. A entrega de todos os itens deverá ser feita na Prefeitura Municipal  ou no parque de 
maquinas do município em um prazo máximo de 02 (dois) dias após a solicitação do mesmo, de 
forma fracionada, e em conformidade com quantidades solicitadas pelo município . 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA 
2.1. A entrega será parcelada de acordo com as necessidades da CONTRATANTE nas 
quantidades desejadas, ao longo de todo o período de execução do contrato.  
2.2. Se, a qualquer tempo, durante a execução do contrato, ocorrer eventos que impeçam a 
entrega dentro dos prazos, a CONTRATADA deverá notificar previamente a CONTRATANTE, 
por escrito, do motivo da demora, sua provável duração e sua causa. Logo após o recebimento do 
aviso da CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá avaliar a situação e poderá, a seu critério, 
prorrogar ou não o prazo estabelecido. 
2.3. Se a CONTRATADA descumprir qualquer prazo contratual, a CONTRATANTE poderá, 
sem prejuízo de outras medidas previstas no contrato, ou na Lei nº 8.666/93, com alterações 
posteriores, deduzir do preço contratual, a título de multa, o valor equivalente a 0,06% ( seis 
centésimos por cento ) sobre o valor da parcela da obrigação não cumprida, por dia de atraso, até 
o seu adimplemento, respeitado o limite de 2% ( dois por cento), quando a CONTRATANTE 
deverá rescindir o contrato, aplicando à CONTRATADA a penalidade de suspensão temporária 
de licitar e impedimentos de contratar com a Prefeitura Municipal de Novo Mundo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
3.1.  A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do 
contrato, bem como, aplicáveis aos casos de subcontratação. 
3.2. Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá: 
3.2.1. Atender prontamente às requisições do Município de Novo Mundo no fornecimento dos 
produtos nas quantidades e especificações do edital, a partir da solicitação do Setor de Compras. 
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3.2.2. O produto a ser fornecido deverá estar de acordo com as normas da ABNT ou normas 
equivalentes. 
3.2.3. Substituir quaisquer produtos que não estejam dentro do padrão de qualidade, em bom 
estado de conservação, que apresentem defeitos ou não estejam em conformidade com as 
especificações da nota de empenho. 
3.2.4. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao Município de Novo Mundo - MT ou a 
terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do objeto contratado, ou ainda irregularidades no 
produto. 
3.2.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta prestação, salvo mediante 
prévia e expressa autorização do Município de Novo Mundo - MT. 
3.2.6. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no edital e presente contrato. 
3.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE. 
3.2.8. Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer defeito apresentado nos 
produtos. 
3.2.9. Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referente ao transporte, embalagem e seguro 
quando da entrega dos produtos. 
I – Entregar o Produto em perfeitas condições para uso, não sendo de forma algum resultado de 
processo de recondicionamento, sob pena de não serem recebidos; 
II - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
III - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 
CONTRATANTE; 
IV - Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 
V - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25 % do valor 
inicial atualizado do contrato; 
VI - Arcar com os encargos sociais e trabalhistas de seus funcionários, bem como vantagens 
(vale transporte, vale alimentação, etc.) decorrentes da relação de emprego; 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
4.1. Será responsável pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais norma 
legal, direta e indiretamente aplicável ao contrato. 
4.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. 
4.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 
4.4. Processar e liquidar a fatura correspondente ao valor, através de Ordem Bancária, ficando a 
contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo de 
validade renovada a cada vencimento, no máximo 10 (dez) dias úteis após a emissão 
da Nota Fiscal. 
4.5. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta 
atribuição. 
4.6. Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por 
parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na prestação. 
 
CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
5.1. O objeto do presente contrato será recebido pelo chefe dos transportes. 
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a). Provisoriamente, para efeito de verificação das especificações e quantitativos dos 
objetos entregues com a respectiva nota fiscal; 

b). Definitivamente, após verificação da qualidade, quantidade e consequente aceitação, 
no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento provisório. 
5.2. A CONTRATADA deverá efetuar a troca do material, no prazo de 02 (dois) dias 
consecutivos, no caso de ser constatado defeito no momento da entrega junto à Prefeitura 
Municipal. 
5.3. A CONTRATANTE rejeitará, ao todo ou em parte, o fornecimento efetuado em desacordo 
com o edital e contrato. 
5.4. A CONTRATADA garantirá que o fornecimento obedeça exatamente às especificações 
pertinentes e se obriga a providenciar às suas expensas, no endereço indicado, a substituição de 
qualquer parte do fornecimento, desde que: 

a). Não atenda as especificações constantes do ANEXO I do Edital; 
             b). Seja recusada pelos serviços de inspeção ou recebimento 
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 
6.1. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não 
poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento dos produtos. 
6.2. A fiscalização do contrato será de responsabilidade da secretaria municipal de Obras. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO 
7.1. Pela aquisição dos objetos deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o 
VALOR TOTAL GERAL de R$XXX(XXXXXXXXXXXXXXX), a ser pago conforme o 
fornecimento. 
7.2. No preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como frete, tributos e 
demais encargos fiscais e trabalhistas. 
7.3. Os produtos ofertados deverão, OBRIGATORIAMENTE, atender às exigências de 
qualidade, observados suas funcionalidades. 
7.4 a contratante não fica obrigada do pagamento do valor global, mas apenas sobre os itens 
solicitados  e entregues. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1. A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta da funcional programática: 
 

014 -  02.001.04.122.0002.2003.3390.30.00.00 
 

033 – 03.001.04.122.0002.2015.3390.30.00.00 
 

043 – 04.001.04.122.0002.2018.3390.30.00.00 
 

058 – 05.001.12.361.0006.2026.3390.30.00.00 
 

100 – 06.001.10.301.0021.2040.3390.30.00.00 
 

138 – 07.001.08.244.0011.2055.3390.30.00.00 
 

173 – 08.001.20.606.0004.2065.3390.30.00.00 
 

198 – 09.001.26.782.0012.2075.3390.30.00.00 
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CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
9.1. O pagamento será efetuado mensalmente, desde que cumprido o objeto contratado e 
devidamente aceito pela comissão responsável, em moeda corrente nacional. 
9.2. Os pagamentos serão efetuados na forma de transferência bancária em conta corrente, em 
nome do contratado. 
9.3. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº do Pregão e Processo Licitatório, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento 
do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
9.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme e igual a Nota de empenho, devido aos 
vínculos orçamentários, a CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os dados 
técnicos do equipamento discriminado. 
9.5. Qualquer erro ou omissão, ocorridos na documentação fiscal enquanto não solucionado pelo 
CONTRATADO ensejará a suspensão do pagamento. 
9.6. O Município de Novo Mundo reserva-se o direito de descontar do pagamento devido à 
Licitante vencedora, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas 
por descumprimento de cláusulas constantes deste Edital. 
9.7. O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, 
ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter 
seu prazo de validade renovado a cada vencimento. 
9.8. O objeto deverá ser rigorosamente, aquele descrito na nota de empenho, sendo que, na 
hipótese de entrega de produto diverso, o pagamento ficará suspenso até a respectiva 
regularização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
10.1. A vigência deste contrato será de XXX(meses), tendo início a partir da sua assinatura e 
término em 31/12/2017 ou até o termino dos objetos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
11.1. Este Contrato poderá ser alterado e/ou prorrogado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 
8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 
justificativas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES 
12.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Contrato, o Município 
de Novo Mundo - MT poderá garantir a prévia defesa da CONTRATADA, que deverá ser 
apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo 
das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções: 

a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quando a CONTRATADA deixar de atender 
quaisquer indicações aqui constantes; 

b) MULTA COMPENSATÓRIO-INDENIZATÓRIA no percentual de 5%(cinco por 
cento) calculado sobre o valor do presente Contrato; 

c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E 
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM O MUNICÍPIO, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade. 
12.2. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 
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sobre o valor do presente Contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% 
(dez por cento) do valor inadimplido. 
12.3. O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido no 
setor financeiro, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação. 
12.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por ocasião 
do pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
13.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
13.2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 
13.2.1. Determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
13.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde 
que haja conveniência para o CONTRATANTE; 
13.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
13.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
13.4. Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre que a 
CONTRATADA se conduzir dolosamente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 
14.1. O presente Contrato fundamenta-se: 
14.1.1. Nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02 e posteriores alterações; 
14.1.2. Nos preceitos de direito público; 
14.1.3. Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do 
Direito Privado. 
 
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO 
15.1. Elegem as partes, independentemente de qualquer outro por mais privilegiado que for, o 
Foro da Comarca de Guarantã do Norte/MT para dirimir qualquer dúvida ou questão do presente 
contrato. 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, o qual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas. 
 
Gabinete do Prefeito de Novo Mundo/MT, em XXX de XXXX de 2017. 
 
________________________________                            ___________________________ 
                        CONTRATANTE                                                CONTRATADO 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
________________________     ________________________ 
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