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PROCESSO Nº 025/2011 

CONVITE N° 005/2011 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

Modalidade Convite n° 005/2010 

Tipo: Menor Preço Global  

 

1. DO OBJETO: 

1.1 – A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, no 
exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 394/2010, de 30/12/2010, torna público aos 
interessados que realizará licitação no dia 25/02/2011, às 14H00 horas, para a contratação de dos 
serviços abaixo elencados: 

Item I - Recuperação total de motor à Diesel Cummins série B incluindo peças, serviços de retífica e 
mão-de-obra da Pá Carregadeira WA 180 Komatsu. 

Item II - Recuperação total de motor à Diesel Cummins série C incluindo peças, serviços de retífica e 
mão-de-obra da Patrol FG 170 Fiat Alllis. 

 

2 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1 – A presente licitação será custeada com os recursos próprios da Prefeitura Municipal de Novo 
Mundo alocados no Orçamento Anual de 2011 nas seguintes rubricas orçamentárias: 

09.001.26.782.0012.2034.3390.39.00.00 

Órgão: Secretaria de Transporte e Obras 

Unidade: Gabinete do Secretário 

 

3 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

3.1 – Esta licitação será aberta em ato público no dia 25 de fevereiro, às 14H00 horas; 

3.2 – Qualquer recurso ou observação pertinente à presente licitação deverá ser feito no ato da 
abertura dos envelopes por solicitação formal do proponente, ressalvado o recurso contra os termos do 
edital, que deverá ser formalizado até dois dias úteis antes da respectiva abertura; 

3.3 – Não será aceita nenhuma reclamação posterior ao prazo recursal que venha obstar a legalidade 
desta licitação; 

3.4 – Serão exigidos os seguintes documentos devidamente autenticados ou em cópia acompanhada 
do original respectivo, para a fase de habilitação no certame, sendo inabilitada a proponente que deixar 
de atender às exigências do edital: 

a) Contrato Social e sua última alteração, quando for o caso; 

b) Certidão Negativa de Débitos do INSS com prazo de validade não expirado; 

c) Certidão de Regularidade do FGTS com prazo de validade não expirado; 

d) Cartão de Identificação do CNPJ com prazo de validade não expirado. 
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4 – DAS CONDIÇÕES PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1 – A proposta de preços deverá ser preenchida em papel timbrado da proponente, sem rasuras, 
emendas, borrões ou entrelinhas, onde deverá constar a data da emissão, o carimbo do CNPJ e 
assinatura do responsável; 

4.2 – Deverá ser colocada em envelope lacrado, rubricado no seu lacre e encaminhada à Comissão 
Permanente de Licitação até o horário estabelecido; 

4.3 – A proposta de preços deverá discriminar com clareza o objeto da licitação, inclusive a marca, 
quando for o caso; 

4.4 – Na proposta de preços deverão estar inclusos todos os encargos sociais, trabalhistas, comerciais 
e fiscais, bem como outras despesas envolvidas na execução do objeto; 

4.5 – Será desclassificada a proposta de preços que não atender às exigências deste edital; 

4.6 – Deverá constar na parte externa do envelope: 

 

À Comissão Permanente de Licitação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT 

Convite n.º 005/2011. 

Abertura dia 25/02/2011 – às 14H00. 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Identificação do proponente 

 

À Comissão Permanente de Licitação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT 

Convite n.º 005/2011. 

Abertura dia 25/02/2011 – às 14H00. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Identificação do proponente 

 

4.7 - O envelope deverá ser entregue com identificação do proponente. 

 

5 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1 – Não será recebida proposta de preços apresentada após a data e a hora estipuladas neste 
Convite; 

5.2 – A proposta de preços deverá conter discriminação completa do objeto solicitado; 

5.3 – Não será aceita condição ou informação que não constar na proposta de preços; 

5.4 – A proponente se obrigará, mediante apresentação da proposta de preços, a cumprir todas as 
especificações e condições nela contidas. 
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5.5 – Constituem critérios de julgamento da proposta de preços; 

a) Atender às exigências do Edital; 

b) Cotar o menor preço global. 

5.6 – O prazo de prestação de serviços do objeto será imediatamente conforme autorização de 
prestação de serviços; 

5.7 – O regime de fornecimento será parcelado, com vigência de 60 (sessenta) dias, da assinatura do 
contrato; 

5.8 – A validade da proposta de preços é de, no mínimo, 30 (trinta) dias contados da abertura dos 
envelopes; 

5.9 - Os itens com especificações incompletas, ou em desacordo com o solicitado, serão 
desclassificados; 

5.10 – Os produtos entregues ficarão sujeitos a fiscalização do contratante; 

5.11 – Não será considerada a proposta de preços que estiver em desacordo com as condições acima 
mencionadas; 

5.12 – A Prefeitura Municipal de Novo Mundo poderá: 

a) Anular no todo ou em parte a presente licitação nos termos da Lei, não cabendo ao licitante direito 
a qualquer reclamação ou indenização; 

  

6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1 – Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma: 

a) Mensal, conforme a retirada dos produtos no período. 

6.2 - A participação de qualquer licitante implicará no pleno conhecimento destas condições e sua 
integral concordância com o que nelas está fixado; 

6.3 – Esta licitação se fundamenta na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

6.4 – Outros esclarecimentos que porventura se façam necessários serão fornecidos pela Comissão 
Permanente de Licitação durante o horário de expediente. 

 

Comissão Permanente de Licitação, aos 17 de fevereiro de 2011. 

 

 

 

Roberta Mezalira Venturoso 

Presidente da CPL 
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 EDITAL DE LICITAÇÃO 

Modalidade Convite n° 003/2010 

Tipo: Menor Preço Global 

 

Anexo I 

 

Minuta do Contrato 

 

CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTORES 
DE MÁQUINAS PESADAS FIRMADO COM 
EMPRESA ______________”. 

 

O Município de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com 
sede administrativa à Rua Nunes Freire, n° 12, Bairro Alto da Bela Vista, nesta cidade, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 01.614.517/0001-33, representado neste ato pelo seu Prefeito, Sr José Hélio Ribeiro 
da Silva, brasileiro, casado, comerciante residente e domiciliado nesta cidade de Novo Mundo – MT, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 1379411-6 SSP/MT e CPF nº 227.198.652-49, doravante 
denominado de CONTRATANTE, e a firma __________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
__.___.___/____-__, e Inscrição Estadual sob nº _________, estabelecida a Rua _____, ___, Bairro 
______, representada neste ato por seu Diretor ___________________, brasileiro, ______, _____, 
portador do RG nº ___________________ e do CPF nº ___.___.___-__, residente à Rua ______, nº 
___, em ______, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato nos 
termos do Edital de Convite nº 005/2011, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 

 

1 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – Este contrato tem por objeto a contratação de dos serviços abaixo elencados, conforme a 
proposta de preços que integra o presente instrumento, independentemente de sua transcrição. 

Item I - Recuperação total de motor à Diesel Cummins série B incluindo peças, serviços de retífica e 
mão-de-obra da Pá Carregadeira WA 180 Komatsu. 

Item II - Recuperação total de motor à Diesel Cummins série C incluindo peças, serviços de retífica e 
mão-de-obra da Patrol FG 170 Fiat Alllis. 

 

2 CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE FORNECIMENTO 

2.2 – A prestação de serviços será realizada imediatamente a assinatura do contrato. 

 

3 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1 – O valor global do referido contrato é de R$........... 

3.2 – Os pagamentos serão efetuados até quinze dias, após da apresentação da correspondente Nota 
Fiscal; 
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3.3 – Se por motivo não imputável à CONTRATADA, o pagamento do fornecimento não ocorrer dentro 
dos trinta dias de sua realização, incidirá sobre o valor da mesma, atualização monetária diária de 
0,01% (um centésimo por cento), a partir do trigésimo dia do adimplemento até o dia do efetivo 
pagamento, limitada a 10%. 

3.3.1 – Será considerado como inadimplemento o atraso superior a 30 (trinta) dias. 

3.4 – Só haverá compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por 
eventuais antecipações de pagamentos se houver acordo entre as partes. 

 

4 CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

4.1 – A CONTRATADA deverá prestar o serviço do presente contrato, conforme solicitação, no prazo 
máximo de dez dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, promovendo a sua entrega 
em perfeitas condições de imediata utilização. 

4.2 – Só se admitirá a prorrogação de prazos quando houver impedimentos que paralisem ou 
restrinjam o normal andamento do objeto decorrente de fatos alheios à responsabilidade da 
CONTRATADA, atestados e reconhecidos pela CONTRATANTE. 

4.3 – Na ocorrência de tais fatos os pedidos de prorrogação referentes aos prazos parciais serão 
encaminhados por escrito um dia após o evento enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final 
deverão ser encaminhados por escrito dez dias antes de findar o prazo original, em ambos os casos 
com justificação circunstanciada. 

 

5 CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA 

5.1 – As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária: 

09.001.26.782.0012.2034.3390.39.00.00 

Órgão: Secretaria de Transporte e Obras 

Unidade: Gabinete do Secretário 

 

6 CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

6.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA: 

a) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, os serviços sejam 
prestados inteiramente; 

b) arcar com o pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, comerciais, fiscais, fretes e quaisquer despesas referentes a prestação de serviços 
sem a devida requisição; 

c) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto 
do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente 
Contrato, observado o art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

d) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais, acompanhadas das 
respectivas requisições devidamente assinadas pelo servidor responsável da CONTRATANTE. 

e) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes aos serviços prestados. 
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6.2 – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes: 

a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da 
CONTRATADA; 

b) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei; 

c) homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostas na forma da Lei e do presente 
contrato; 

d) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais deste 
instrumento; 

e) fiscalizar a forma de fornecimento dos produtos por intermédio do servidor responsável, 
devolvendo os produtos que não atenda às normas do INMETRO; 

f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e do presente instrumento, inclusive 
no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro durante a execução do contrato; 

g) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois do 
recebimento das Notas Fiscais e respectivas requisições de cada período, já devidamente atestadas 
pelo servidor responsável pela fiscalização; 

h) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inobservância de 
quaisquer das cláusulas deste contrato; 

i) modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitados os direitos da CONTRATADA; 

j) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da referida Lei. 

 

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS 

7.1 – As penalidades contratuais aplicáveis são: 

a) advertência verbal ou escrita. 

b) multas. 

c) declaração de inidoneidade e, 

d) suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, de 
21/06/93 e alterações posteriores. 

7.2 – A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, 
quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas. 

7.3 – As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 

a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega dos produtos; 

b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do 
contrato. 

c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos casos previstos em 
lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da 
obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa. 

d) suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimentos de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT, por prazo não superior a dois anos. 



 

Rua Nunes Freire, Nº 12 – Alto da Bela Vista – Fone (Fax): (66) 3539-6065 

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. 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual 
ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

f) perda da garantia contratual, quando for o caso. 

7.4 – De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, contados 
da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente fundamentado. 

7.5 – As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas cumulativamente. 

7.6 – A multa definida na alínea “a” do item 8.3, será descontada de imediato dos pagamentos das 
parcelas devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo item será descontada por ocasião do 
último pagamento. 

7.7 – A CONTRATADA não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, na ocorrência de 
caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da CONTRATANTE. 

 

8 CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS DE RESCISÃO 

8.1 – A CONTRATANTE poderá considerar rescindido este contrato, de pleno direito, 
independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se: 

a) a CONTRATADA não iniciar o fornecimento dentro de dez  dias contados da data do recebimento 
da "ORDEM DE FORNECIMENTO" ou interrompê-lo por mais de vinte dias consecutivos, sem 
justificativa aceita pela CONTRATANTE. 

b) a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente Contrato, no todo 
ou em parte. 

c) a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos prazos parciais previstos na 
notificação dada pela CONTRATANTE; 

d) a CONTRATADA não atender as exigências da CONTRATANTE relativamente a defeitos ou 
imperfeições dos serviços prestados; 

e) as multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato; 

f) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer cláusula, condições ou obrigações prevista neste 
contrato ou dele decorrente; 

g) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulo III, seção V da Lei nº 8.666, de 21/06/93. 

8.2 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

8.3 – A rescisão deste contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da exigibilidade de débitos 
anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominações estabelecidas neste 
instrumento, as seguintes consequências: 

a) assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da 
Administração. 

b) ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 
execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do artigo 58 da Lei nº 
8.666/93. 
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c) execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e 
indenizações a ela devida. 

d) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração. 

8.4. A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e 79 da Lei 
nº 8.666/93. 

 

9 CLÁUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO 

9.1 – O presente contrato está vinculado em todos os seus termos, ao Edital de Convite nº 005/2011 e 
respectivos anexos, bem como à proposta de preços vencedora. 

 

10 CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS CASOS 
OMISSOS 

10.1 – Aplica-se a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e em especial aos 
seus casos omissos. 

 

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

11.1 – A CONTRATADA deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DOS 
PRODUTOS 

12.1 – A fiscalização da execução do contrato será exercida por servidor credenciado, 
independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto 
que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, ao seu exclusivo juízo. 

12.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não 
implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou contratados. 

12.3 – Todas as ORDENS DE FORNECIMENTO, instruções, reclamações e, em geral, qualquer 
entendimento entre a Fiscalização e a CONTRATADA serão feitas por escrito, nas ocasiões devidas, 
não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações 
verbais. 

12.4 – Da(s) decisão(ões) da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à CONTRATANTE, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo. 

 

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

13.1 – Os materiais serão recebidos por servidor responsável da CONTRATANTE, sempre entregues 
mediante Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA. 
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14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 – A CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações de quantidades ou especificações dos 
serviços se houver motivo justificado e fundamentado com a necessária antecedência. 

14.2 – A CONTRATADA somente poderá subcontratar a execução da prestação de serviços com a 
prévia concordância da CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente responsável, perante a 
CONTRATANTE, pelos serviços prestados pela subcontratada e, ainda, pelas consequências dos fatos 
e atos a ela imputáveis. 

14.3 – As prorrogações de prazo de execução de etapas do fornecimento dos produtos serão 
processadas nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

14.4 – As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei acima 
referida. 

 

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

15.1 – Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Guarantã do Norte - MT, com recusa expressa 
de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

15.2 – E por estarem justos e contratados CONTRATANTE E CONTRATADA, mutuamente, assinam o 
presente instrumento contratual, em três vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na 
presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes. 

 

Novo Mundo – MT,    de                de 2011. 

 

 

 

José Hélio Ribeiro da Silva 

CONTRATANTE  

 

FIRMA: 

Sócio Diretor (proprietário) 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

Assinatura:__________________________ Assinatura:______________________ 

Nome:  Nome: 

RG Nº RG Nº 

CPF Nº CPF Nº 

 


