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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL NUMERO: 023/2017 

 
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 fax (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: 09/06/2017 
 

Luciana Da Silva Betarelo 
Pregoeira 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por 
sua Pregoeira designada pela Portaria nº. 143/2014, de 20/04/2017, no uso de suas atribuições, torna 
público, para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE , conforme descrito neste edital e seus 
anexos, de conformidade com as Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/93 e alterações posteriores. 

Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação 
definidos no objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser entregues às 08h00 horas do dia 29 de 
junho de 2017, na sede da Prefeitura Municipal de Novo Mundo, sito à Rua Nunes Freire, nº 12, Alto 
da Bela Vista, Novo Mundo – MT, quando se dará a abertura desta licitação.  

1. DO OBJETO 

1. Registro de Preço para Prestação de serviços mecânicos e Serviços elétricos de manutenção 
preventiva e corretiva de veículos leves, utilitários e máquinas Leves e  pesadas, da frota oficial 
da Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT e outros veículos que venham a ser incorporados. 

1.2 A Ata de Registro de Preços (Anexo VII) contém as condições da prestação de serviços e forma de 
execução deverá ser obedecida tanto na fase de proposta como na fase contratual. 

1.3. Na minuta do Contrato estão fixadas as condições de vigência, preço, valor do contrato, 
faturamento, pagamento, reajustes, execução dos serviços, transferência das obrigações, penalidades, 
rescisão, disposições finais e foro. 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações orçamentárias abaixo 
relacionadas:  

061 – 05.001.12.361.0006.2026.3390.39.00.00 
Órgão: Secretaria de Educação 
104 – 06.001.10.301.0021.2040.3390.39.00.00 
Órgão: Secretaria de Saúde 
140- 07.001.08.244.0011.2055.3900.39.00.00 
Órgão: Secretaria de Ação Social 
176- 08.001.20.606.0004.2065.3390.39.00.00 
Órgão: Secretaria de Agricultura 
201 – 09.001.26.782.0012.2075.3390.39.00.00 
Órgão: Secretaria de Obras 

3 – CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

3.1. Esta licitação é destinada para os Lotes 01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 e 16, 
EXCLUSIVAMENTE AS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, nos 
termos do artigo 48, inciso I da Lei Complementar n.º 123/2006 e os Lotes,03,04,15 PARA TODAS AS 
EMPRESAS INTERESSADAS que atenderem a todas as exigências deste Edital, seus anexos e que 
tenham ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação. 
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3.1.1. As demais empresas do seguimento, poderão fazerem-se presente eis que caso não haja 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte apta ou interessada nos itens exclusivos, proceder-se-á 
a admissão de outras interessadas.. 

3.2 As licitantes participantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação 
de suas propostas; 

3.3 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das 
hipóteses a seguir elencadas: 

a) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

b) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por 
órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, 
desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no SICAF, conforme o 
caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

c) estrangeiras que não funcionem no País; 

d) Empresa ou firma cujos diretores, responsáveis legais técnicos, membros de conselho técnico, 
consultivo, deliberativo ou administrativo, ou sócios figure como, empregado ou ocupante de 
cargo comissionado na PREFEITURA Municipal de Novo Mundo. 

3.4 Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão referir-
se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços, salvo quando a legislação permitir. 

3.5. Os documentos em cópias simples poderão ser autenticados pelo pregoeiro ou membros da 
equipe de apoio até o dia imediatamente anterior da data designada para a audiência pública de 
entrega dos envelopes e disputa de lances, desde que acompanhados dos originais. 

4 – DO CREDENCIAMENTO 

4.1 - No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual 
deverá identificar-se junto a Pregoeira, quando solicitado, exibindo a respectiva cédula de identidade e 
CPF e a cópia dos mesmos, ou documento equivalente e cópia; 

4.2 – Apresentar a última alteração do Contrato Social (original e cópia ou cópia autenticada) 
devidamente registrado na junta comercial; 

4.3 – Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através de 
outorga por instrumento público ou particular, neste último caso, com cópia autenticada, ou a cópia 
juntamente com o original, do instrumento próprio que confere poderes ao outorgante, ou ainda a Carta 
de Credenciamento conforme modelo do Anexo IV; 

4.4 Alvará de Funcionamento para comprovação do ramo de atividade que a empresa exerce 

4.5 OS DOCUMENTOS QUE CREDENCIAM O REPRESENTANTE DEVERÁ SER ENTREGUE FORA 
DOS ENVELOPES Nº 01 E Nº 02. 

4.5.1. Juntamente com o documento de credenciamento, fora dos envelopes, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos: 

a) Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme 
modelo do Anexo II; 
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b) Declaração de que a empresa se enquadra nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 na 
condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte, conforme Anexo VI, quando for o caso. 

4.5.2. A NÃO ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO EXIGIDA NO SUBITEM 4.5.2 “a” DESTE EDITAL, IMPLICARÁ EM NÃO 
RECEBIMENTO, POR PARTE DA PREGOEIRA DOS ENVELOPES CONTENDO PROPOSTA DE 
PREÇOS E DE HABILITAÇÃO E, PORTANTO, A NÃO ACEITAÇÃO DA LICITANTE NO CERTAME 
LICITATÓRIO. 

4.5.3. A não entrega do documento de Enquadramento de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno 
Porte, implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado garantido pela Lei 
Complementar 123/06, e no Decreto 6.204/2007. 

4.6. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 

4.7. A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a desclassificação da 
proposta ou inabilitação da Proponente. Neste caso, o representante ficará apenas impedido de se 
manifestar e responder pela Proponente durante os trabalhos. 

4.8. Os documentos de credenciamento serão retidos pela equipe deste Pregão e juntados ao 
respectivo processo. 

5.- DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os 
Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro, em conformidade com este Edital e 
seus Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo deste edital. 

5.2. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, o(s) representantes(s) da(s) licitante(s) entregará(ão) 
os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação, não sendo aceita, a 
partir desse momento, a admissão de novos licitantes. 

5.3. 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 023/2017 
RAZÃO SOCIAL 
No DO CNPJ DA LICITANTE 

5.4. 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 MUDNO 
PREGÃO PRESENCIAL No 023/2017 
RAZÃO SOCIAL 
No DO CNPJ DA LICITANTE 

5.5. Inicialmente, será aberto o Envelope 1 – Proposta de Preços – e, após, o Envelope 2- Documentos 
de Habilitação; 
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5.6. 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 FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

6.1. 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. 

6.2. Para preenchimento da proposta a licitante deverá adquirir o programa mediador e o arquivo texto 
no setor de licitação pelo telefone: 066 3539 6244 / 6003 ou através do site 
http://www.novomundo.mt.gov.br/Transparencia/Licitacoes/, até um dia útil anterior a data de abertura 
do certame. 

6.3. A proposta de preços deve ter suas folhas devidamente rubricadas e assinadas por pessoa 
legalmente habilitada com poderes para comprometer-se pela empresa licitante, dela devendo constar 
também: 

a) Descrição dos serviços conforme especificação contida no Termo de Referência. 

b) Razão Social, nº do CNPJ, endereço completo; 

c) Todos os documentos que integram as propostas das licitantes deverão estar dentro do envelope de 
proposta; 

d) Validade mínima da proposta de 30 (trinta) dias, a contar da data de entrega dos envelopes de 
proposta estipulada no preâmbulo deste Edital. O referido prazo ficará suspenso caso haja interposição 
de recursos; 

e) Prazo máximo para entrega do objeto de acordo com o estabelecido no Termo de Referência deste 
Edital a contar da emissão da NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - NAD; 

f) Uma única cotação, com preços unitários e totais dos itens, em moeda corrente nacional, expressos 
em algarismos, fracionados até o limite de duas casas decimais; 

g) 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; 

h) Apresentar a proposta comercial em meio físico devidamente assinada e em meio eletrônico em 
conformidade aos termos do item 6.1 e 6.2 deste Edital. 

6.4 - Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço 
inexeqüível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços não sendo 
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços serem prestados 
sem ônus adicionais. 

6.5. A não indicação dos prazos de entrega e validade exigidos na proposta não desclassificará a 
licitante, mas indicará que a mesma se compromete com os prazos estabelecidos neste Edital. 

6.6 Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não obedecerem às condições estabelecidas no edital; 
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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) Deixar de apresentar a proposta em meio físico e eletrônico. 

f) Cotar preços diferentes nas propostas entregues em meio físico e eletrônico. 

6.7. Serão desclassificados os itens com valores considerados inexeqüíveis. 

6.8. Havendo propostas com preços contendo mais de duas casas decimais, serão consideradas 
apenas duas, desprezando-se as demais. 

6.9 Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam iguais a zero, inexeqüíveis ou excessivos, 
sendo entendido como excessivos aqueles superiores aos praticado no mercado. 

7. DO JULGAMENTO 

7.1. O julgamento da licitação será pelo menor preço por lote , sendo considerada vencedora a 
empresa ou pessoa física que atender às exigências do edital e ofertar o menor preço por lote; 

7.2. Aberta sessão, os interessados entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do 
preço oferecido, procedendo-se à sua imediata abertura e verificação da conformidade das propostas 
com os requisitos estabelecidos no Edital; 

7.3. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e 
seus Anexos, a Proposta será desclassificada; 

7.4. Será classificada pelo Pregoeiro, a licitante que apresentar a proposta de menor preço por lote  e 
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 
relativamente à de menor preço; 

7.5. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o 
máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas escritas; 

7.6. Em caso de empate das melhores propostas, na hipótese do item anterior, todos proponentes com 
o mesmo preço serão convidados a participar dos lances verbais; 

7.7. Às licitantes classificadas será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e 
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, através dos seus representantes legais; 

7.8. O pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a 
apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e, as demais, em ordem 
decrescente de valor; 

7.9. A seguir será iniciada a rodada de lances verbais entre as licitantes convocadas: 

a) A rodada de lances verbais será repetida até que se esgotem as ofertas por parte das licitantes; 

b) A convocação para a oferta de lances pelo Pregoeiro terá como referencial os valores ofertados, 
iniciando-se com a licitante ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante do menor preço, 
devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço. A cada nova rodada será efetivada a classificação 
momentânea das propostas, o que definirá a seqüência dos lances seguintes; 
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c) O primeiro lance verbal da sessão deverá ser de valor inferior ao da proposta escrita de menor preço 
e os demais lances deverão cobrir o lance de menor valor;  

d) A licitante que não apresentar seu lance na forma indicada na alínea acima, quando convocado pelo 
Pregoeiro, será excluída das próximas rodadas de lances, salvo se as demais licitantes também não 
oferecerem; 

e) Após este ato serão encerrados os trabalhos da etapa competitiva, e ordenadas as ofertas pelo 
critério de menor preço; 

7.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da sua última oferta, ou constante na 
sua proposta original ou do último lance oferecido, para efeito de ordenação das propostas; 

7.11. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação; 

7.12. O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e os valores apresentados pela 
proposta classificada em primeiro lugar, decidindo motivadamente a respeito; 

7.13. Sendo aceitável a proposta de menor preço por Lote, será aberto o envelope contendo a 
documentação da habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições 
habilitatórias. 

7.14. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a licitante vencedora, 
sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo pregoeiro; 

7.15. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro 
examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o item definido no objeto deste Edital e 
seus Anexos; 

7.16. O pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor; 

7.17. Caso ocorra a apresentação de duas ou mais propostas originais de preços iguais, observadas as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no Edital, as 
licitantes classificadas se recusarem a dar lances e conseqüentemente persistindo a igualdade de 
preços será adotado o critério de desempate por sorteio na forma do art. 45, parágrafo 2º, da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores, na própria sessão; 

7.18. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus 
Anexos; 

7.19. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para exame e rubrica, 
conforme preceitua o artigo 43 § 2º da Lei de Licitações; 

7.20. Nesta fase o pregoeiro poderá convocar, a seu critério, assessoria técnica desta Prefeitura para 
auxiliá-lo na avaliação e obtenção do resultado e posterior divulgação do mesmo; 

7.21. Se a licitante vencedora recusar-se a prestar os serviços do objeto licitado, as demais serão 
chamadas na ordem de classificação para fazê-lo, sujeitando-se a desistente às penalidades 
estabelecidas na cláusula 13 deste Edital; 
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7.22. Ao longo da sessão, não será admitido o uso de aparelhos celulares, laptops, ou quaisquer 
equipamentos eletroeletrônicos, salvo em caso da necessidade de verificar informações técnicas a 
respeito de algum item, sob expressa autorização do pregoeiro. 

7.23. 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 dos processo licitatório, os quais ficarão a disposição dos licitantes interessados por um prazo 
de 30 (trinta) dias, findo o qual, serão devidamente incinerados; 

7.24. 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 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1-Os documentos para Habilitação do certame, são os elencados nos subitens a seguir: 

8.1.1 Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Cópia do CPF e Identidade dós sócios da empresa ou do Proprietário, se for o caso de 
empresa individual. 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) 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; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício;  

d) Decreto de autorização, 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. 

8.1.2 Relativos à Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de Inscrição na Fazenda Estadual; 

c) Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união; 

d) Certificado de Regularidade junto à Fazenda Estadual (certidão referente ao ICMS/IPVA para 
participação em licitações públicas); 

e) Certidão Negativa de dívida ativa e tributos municipais da sede da licitante. 

f) Certificado de Regularidade do FGTS. 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

8.1.3 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Certidão Negativa de falência e/ou concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da 
empresa com validade na data da licitação. 
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8.1.4 Comprovação de Qualificação Técnica da licitante: 

a) Declaração de que inexistem superveniências de fatos que impeçam a habilitação, em 
conformidade ao § 2º, Artigo 32, da Lei Nº 8.666/93; 

b) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação; 

c) Declaração de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

d) Declaração de sujeição e concordância com as condições estabelecidas no Edital; 

e) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro funcional nenhum menor de dezoito 
anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 
dezesseis anos, na forma do artigo 7, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

f) Declaração da licitante, sob as penas do Art. 299 do código Penal, de que terá a 
disponibilidade, caso venha a vencer o certame, em prestar os serviços licitados dentro das 
condições previstas. 

8.2 Todas as licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 02 os documentos específicos para a 
participação neste Pregão, devendo ser entregues enumerados no canto superior direito e de 
preferência seqüencialmente, a fim de permitir celeridade na conferência e exame correspondentes; 

8.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

8.3.1 Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo: 

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

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz; 

8.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia 
autenticada por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial ou em cópias simples, 
desde que apresentadas na sessão as originais para conferência e autenticação pelo pregoeiro, sendo 
que estas não deverão estar no interior do envelope, ressalvada as hipóteses da apresentação de 
documentos expedidos pela internet (desde que possibilite a averiguação completa pelo Pregoeiro);  

8.5. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver 
dúvida e julgar necessário; 

8.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 

8.7. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo 
deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado; 

8.8. Poderá o Pregoeiro declarar qualquer fato formal, desde que não implique desobediência à 
legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, promover 
diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclusive, estabelecer um prazo máximo de 48 horas para a 
solução;  

8.9. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o Pregoeiro considerará o 
proponente inabilitado e prosseguirá a sessão; 
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8.10 - Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia 
reprográfica sem autenticação e estarão sujeitos à verificação de sua autenticidade no ato da licitação 
via on-line. 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

9.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital, devendo ser dirigidos ao 
Pregoeiro e protocolados junto ao Protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, no 
horário de atendimento ao público ou ainda através de e-mail: licitacaonovomundo@hotmail.com, por 
fax ou por telegrama; 

9.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas; 

9.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame; 

9.4. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento 
de execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002; 

9.5. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de 
qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, 
e multa, nos termos do artigo 93 da lei 8.666/93. 

10. DOS RECURSOS 

10.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá 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 contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos; 

10.1.1. A alegação de preço inexeqüível por parte de uma das licitantes com relação à proposta de 
preços de outra licitante deverá ser devidamente comprovada sob pena de não conhecimento do 
recurso interposto. 

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à vencedora; 

10.3. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo; 

10.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 

10.5. Decididos os recursos, o pregoeiro fará a adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora; 

10.6. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede da 
Prefeitura Municipal de Novo Mundo; 

11. DAS OBRIGAÇÕES 

11.1. DA CONTRATADA 

11.1.1 Como condição para emissão da Nota de Empenho e/ou assinatura do contrato, a licitante 
vencedora deverá estar com a documentação obrigatória válida. 
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11.1.2. Se não comprovarem a situação regular da licitante, a sessão será retomada e os demais 
chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, 
observado que o Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis; 

11.1.3. A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a: 

a) A empresa se obrigará em um prazo máximo de 4 (quatro) dias, a solucionar quaisquer problemas 
com os serviços solicitados, inclusive com reposição dos mesmos se por ventura não estiverem 
atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela 
unidade e descartado o uso inadequado. 

b) A licitante vencedora fica obrigada a aceitar acréscimos de até 25% do valor contratado e nos 
termos do Contrato. 

c) Assinar a ata da sessão pública de pregão e os relatórios com os preços ofertados nas etapas de 
lances verbais que substituirão a apresentação de nova proposta adequada ao preço ofertado. Se a 
empresa não se fizer representar até o final da sessão deverá então apresentar a nova proposta 
adequada ao preço ofertado nas etapas de lances verbais, no prazo de 02 (dois) dias corridos, 
contados da notificação realizada na sessão pública do pregão. 

d) Será responsável pela prestação dos serviços dentro dos padrões adequados de qualidade e 
segurança e demais quesitos previstos na lei 8078/90, assegurando todos os direitos inerentes à 
qualidade de consumidor à Prefeitura. 

e) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, obrigando-se a 
atender, de imediato, todas as reclamações decorrentes da constatação de vícios, defeitos ou 
incorreções relativas ao objeto deste Termo, bem como a respeito da qualidade dos serviços, casos em 
que a CONTRATADA deverá, às suas expensas, realizar correções e comprovar a regularidade destes. 

f) Manter todas as condições estabelecidas neste Edital. 

g) Prestar os serviços de acordo com as especificações e demais condições estipuladas. 

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

11.2.1. Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a 
ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital; 

11.2.2. Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital; 

11.2.3. Fiscalizar os serviços prestados e quando necessário, notificar a CONTRATADA, por escrito, 
sobre as irregularidades, multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

11.2.4. Notificar a CONTRATADA, sempre por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou 
irregularidades encontradas na prestação do serviço. 

11.2.5. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das 
obrigações da CONTRATADA; 

11.2.6. Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei; 

11.2.7. Homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostos na forma da lei e do presente 
contrato; 
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11.2.8. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais 
deste instrumento; 

11.2.9. Fiscalizar a execução dos serviços por intermédio da Secretaria Municipal de Administração; 

11.2.10. Cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº 8.666/93 e do presente instrumento, inclusive no 
que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato durante a sua execução; 

11.2.11. Efetuar os pagamentos devidos ao CONTRATADO no prazo estipulado no contrato depois do 
recebimento das notas fiscais e respectivas comprovações da execução dos serviços, já devidamente 
atestadas pelo responsável da fiscalização; 

11.2.12. Aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial dos serviços ou pela inobservância 
de quaisquer das cláusulas deste contrato. 

11.2.13. modificar o contrato unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitados os direitos do CONTRATADO; 

11.2.14. Rescindir unilateralmente o contrato nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da 
referida lei; 

12. DA CONTRATAÇÃO 

12.1. Todas as condições e obrigações objeto deste procedimento licitatório estão contidas na minuta 
da Ata de Registro de Preços (Anexo VII) a qual fica fazendo parte integrante deste edital; 

12.2. Depois de homologada a presente licitação, a Proponente vencedora deverá comparecer à 
Prefeitura Municipal de Novo Mundo para assinar a Ata de Registro de preços no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis a contar da data em que for convocada para tal; 

12.2.1. A Ata de Registro de Preços conterá os dados da Proponente vencedora que apresentar o 
melhor preço em cada item; 

12.3. A convocação será feita através de comunicação via fone/fax ou correspondência postal (AR); 

12.4. A Proponente vencedora que, convocada para assinar A Ata de Registro de Preços, não o fizer 
no prazo estipulado no item 13.2 deste edital sem qualquer justificativa aceita pela Prefeitura Municipal 
de Novo Mundo/MT, decairá do direito à contratação e ficará sujeita à multa conforme item 13.1.1 deste 
Edital; 

12.5. Na hipótese de ocorrência da situação indicada no item 13.4, será convocado outra Proponente, 
observada a ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços, e assim 
sucessivamente. 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita a 
licitante vencedora a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93 e alterações 
posteriores, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte: 

13.1.1. Quanto à obrigação da assinatura do Contrato de Prestação de Serviços no prazo estabelecido: 

a) atraso até 5 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato; 

b) a partir do 6o (sexto) até o limite do 10o (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento), 
sobre o valor do contrato, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11o 
(décimo primeiro) dia de atraso. 
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13.1.2. Quanto às obrigações de solução de quaisquer problemas com os serviços prestados, e, quanto 
à aceitação de acréscimos e supressões no valor total da adjudicação: 

a) atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor contratado; 

b) a partir do 3o (terceiro) até o limite do 5o (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento), 
sobre o valor contratado, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6o 
(sexto) dia de atraso. 

13.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total 
ou parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à 
licitante vencedora multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 

13.3. Se a adjudicatária recusar-se a assinar o Contrato injustificadamente ou prestar o serviço sem 
apresentar situação regular no ato da assinatura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-
se às seguintes penalidades: 

13.3.1. multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 

13.3.2. suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Novo Mundo, por prazo de até 2 (dois) anos, e, 

13.3.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

13.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que 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, 
garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com esta Prefeitura pelo prazo de 
até 02 (dois) anos e, se for o caso, será descredenciada no Cadastro de Fornecedores por igual 
período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei. 

13.5. A multa, eventualmente imposta à adjudicatária, será automaticamente descontada da fatura a 
que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha 
nenhum valor a receber desta Prefeitura, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o 
pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida 
ativa do Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa; 

13.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração; 

13.7 Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
da intimação, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com esta Prefeitura, e, 
se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e 
execução pela Prefeitura Municipal de Novo Mundo; 

13.8 Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la 
devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

14. DO PAGAMENTO 

14.1. Pela fiel e perfeita prestação de serviços do objeto desta licitação, a Prefeitura pagará o preço 
correspondente à quantia solicitada em Reais (R$), mediante a entrega da nota fiscal, que 
corresponderá ao valor dos serviços prestados; 
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14.2. Os pagamentos serão efetuados em até o 5º (quinto) dia útil, contados da apresentação da Nota 
fiscal devidamente atestada pelo responsável e encaminhada para Prefeitura – logo após a emissão da 
Nota Fiscal a contratada deve passar fax ou enviar via e-mail cópia e em seguida encaminhar a 
original; 

14.3. A nota fiscal deverá conter no verso atestados firmados pelo servidor encarregado de fiscalizar o 
recebimento, comprovando a prestação dos serviços contratados; 

14.4. O prestador de serviço deverá emitir nota fiscal/fatura em nome da Prefeitura Municipal de Novo 
Mundo – MT, CNPJ: 01.614.517/0001-33, Endereço: Rua Nunes Freire, 12 - Alto da Bela Vista, 
devendo constar no corpo da Nota Fiscal o número do processo licitatório a que se refere (Pregão 
Presencial nº 023/2017). 

14.5. A contratada deverá indicar no corpo da nota fiscal o número e nome do banco, agência e 
número da conta, na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária; 

14.6. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, tomada junto ao Banco do Brasil S.A., 
endereçada ao banco discriminado na nota fiscal. 

14.7 - Para os casos de rejeição dos serviços prestados serão prorrogado automaticamente o atestado 
de recebimento proporcionalmente ao prazo de correção, o que, conseqüentemente, provocará a 
prorrogação do pagamento da respectiva nota fiscal/fatura, sem qualquer ônus adicional para a 
Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT. 

14.8 - Para os serviços fruto de rejeição será dado o prazo de dois dias para o contratado corrigir os 
serviços. 

14.9 - A correção dos serviços rejeitados será sem ônus para a contratante 

14.10 - Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta “ON-LINE” da situação do Fornecedor para 
verificação de todas as condições de habilitação da Empresa devendo estar com a Certidão Negativa de 
FGTS e INSS; 

14.11 - 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%. 

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

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

15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. Homologado o processo licitatório pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de Novo 
Mundo convocará a licitante vencedora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar a ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, sob pena de decair do direito ao Registro. 

15.2. A assinatura da Ata de Registro de Preços não implica na obrigatoriedade da contratação 
da totalidade dos serviços registrados, tendo em vista que o registro de preços serve para 
assegurar uma futura aquisição, dentro do prazo de vigência; 

15.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a partir da 
publicação, sendo que durante este período a licitante vencedora deverá manter as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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15.4. Será admitida a prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços, conforme as disposições 
contidas no instrumento convocatório, obedecido o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 

16 – DA TRANSFERÊNCIA 

16.1 - A contratada não poderá ceder ou transferir, dar em garantia ou vincular, de qualquer forma, total 
ou parcialmente o objeto contratado, a qualquer pessoa física ou jurídica, sem a prévia e expressa 
autorização da contratante;  

17 – SUB-CONTRATAÇÃO OU SUB-ROGAÇÃO 

17.1- Não será permitido sub-contratação ou sub-rogação do fornecimento do objeto deste certame, em 
hipótese alguma. 

18 – DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

18.1 – Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas 
e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

18.1.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso 
contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado. 

18.2 – A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 18.1.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 
21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

18.3 – Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que 
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não 
seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 

18.4 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

18.4.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta 
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu 
favor o objeto licitado; 

18.4.2 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem 18.3., serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 
subitem 11.2 e 11.4, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

18.4.3 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 18.3, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

18.4.4 – Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
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18.5 – A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a Lei 
Complementar n. 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos de 
habilitação, a declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do §4º do art. 3º do 
dispositivo supracitado. 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública; 

19.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de 
interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado; 

19.2.1. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do contrato; 

19.3. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, assumindo ainda, todos os custos de 
preparação e apresentação de sua proposta, uma vez que a Prefeitura não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; 

19.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local que será noticiado para o 
primeiro dia útil subseqüente, em horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja comunicação 
do Pregoeiro em contrário; 

19.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na 
Prefeitura; 

19.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública de PREGÃO; 

19.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do processo; 

19.8. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 
Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço indicado no 
preâmbulo até dois dias úteis antes da data de abertura do PREGÃO; 

19.8.1. Os esclarecimentos estarão disponíveis aos interessados no site da Prefeitura, endereço: 
www.novomundo.mt.gov.br, pelo e-mail: licitacaonovomundo@hotmail.com, e/ou pelos telefones: 066 
3539  6244 / 6003, sendo responsabilidade de a licitante estar atenta aos mesmos e a quaisquer 
alterações no edital, não podendo alegar disto desconhecimento; 

19.9. A Adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo pregoeiro ficará sujeita a homologação 
do Ordenador de Despesas do Município de Novo Mundo do Estado de Mato Grosso, Autoridade 
Superior desta Prefeitura. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação; 



 

Rua Nunes Freire, Nº 12 – Alto da Bela Vista – Fone : (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.  

19.9.1. Para fins de homologação, o proponente vencedor fica obrigado a apresentar nova proposta 
adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
contados da notificação realizada na audiência pública do Pregão, caso não tenha participado da 
sessão até a lavratura da ata e por conseqüência não tenha assinado a ata e os relatórios com os 
preços ofertados na etapa de lances verbais. 

19.10. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei nº 10.520/2002, da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores. 

19.11. Poderá o Pregoeiro no interesse da administração, relevar omissões puramente formais, desde 
que: 

19.11.1. Não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação; 

19.11.2. Possam ser sanadas, no prazo determinado pelo Pregoeiro; 

19.12. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, 
devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro e os licitantes presentes, ressaltando-se que 
poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado esse direito; 

19.13. Ao término da sessão será emitido relatório dos vencedores de cada item com os preços finais e 
relatório dos lances que deverão ser assinados por todos os presentes e que servirão como nova 
proposta de preços, desobrigando as empresas a refazerem as propostas. 

19.14. Deverão os licitantes participantes permanecer no recinto da sessão até o término da mesma 
para a assinatura da ata;19.14. São partes integrantes deste Edital: 

Anexo I – Termo de Referência  

Anexo II – Modelo de Declaração que a licitante cumpre os requisitos 

Anexo III – Modelo de Declaração referente ao item 8, subitem 8.1.5 

Anexo IV – Modelo Carta de Credenciamento 

Anexo V – Minuta Contrato 

Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento na Lei 123/2006. 

Anexo VII – Ata De Registro de Preços 

 

Novo Mundo, 09 de junho de 2017. 

 
 
 

Luciana Da Silva Betarelo Antônio Mafini 
Pregoeira Oficial  Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO DO TERMO DE REFERÊNCIA: 

1.1. Registro de Preço para Contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços mecânicos e 
Serviços elétricos de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, utilitários e máquinas Leves 
e  pesadas, da frota oficial da Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT e outros veículos que venham 
a ser incorporados, conforme segue: 

LOTE 01 - Prestação de serviços mecânicos de manutenção e reparo nas ambulâncias, caminhonetas da  Secretaria de Saude 

Cód. 
Item Quant 

Un. 
Forn. 

Descrição/especificação do objeto  Media   Total  

30582 1 10  un Serviços de substituição de lonas de freio, pastilhas, reparos 85,00 850,00 
30583 2 5  un Serviços de troca de rolamentos e cubos de roda 130,00 650,00 
30584 3 5  un Serviços de troca de redentores 192,50 962,50 
30585 4 5  un Serviços de troca de cilindros e tambores 95,00 475,00 
30586 5 4  un Serviços de Direção Hidráulica 855,00 3.420,00 
30587 6 4  un Serviços de Reforma de Motor (tirar, desmontar e montar) 3.842,50 15.370,00 
30588 7 4  un Serviços de Reforma de caixa de câmbio (tirar, desmontar e montar) 2.372,50 9.490,00 
30589 8 4  un Serviços de reforma de diferencial (tirar, desmontar e montar) 810,00 3.240,00 
30590 9 4 un  Serviços no Sistema de Arrefecimento  620,00 2.480,00 

30591 
10 4 un  

Serviços de Suspensão em Geral, incluindo troca de molas, pinos, buchas, suportes, 
braçadeiras, graxeiras, grampos, ponteiras, pivôs 

1.930,00 7.720,00 

Valor total 
44.657,50 

 
 

   

 
 

  
 LOTE 02 - Prestação de serviços mecânicos de manutenção e reparo nos ônibus escolares  pertencentes à  Secretaria de Educação  

Cód. 
Item Quant 

Un. 
Forn. 

Descrição/especificação do objeto  Media   Total  

30582 1 10  un Serviços de substituição de lonas de freio, pastilhas, reparos 87,50 875,00 
30583 2 10  un Serviços de troca de rolamentos e cubos de roda 125,00 1.250,00 
30584 3 10  un Serviços de troca de redentores 166,25 1.662,50 
30585 4 10 un  Serviços de troca de cilindros e tambores 102,50 1.025,00 
30586 5 10  un Serviços de Direção Hidráulica 730,00 7.300,00 
30587 6 10  un Serviços de Reforma de Motor (tirar, desmontar e montar) 4.600,00 46.000,00 
30588 7 5 un  Serviços de Reforma de caixa de câmbio (tirar, desmontar e montar) 1.447,50 7.237,50 
30589 8 5 un  Serviços de reforma de diferencial (tirar, desmontar e montar) 885,00 4.425,00 
30590 9 5 un  Serviços no Sistema de Arrefecimento  620,00 3.100,00 

30591 
10 5 un  

Serviços de Suspensão em Geral, incluindo troca de molas, pinos, buchas, suportes, 
braçadeiras, graxeiras, grampos, ponteiras, pivôs 

902,50 4.512,50 

Valor total 77.387,50 

   

 
 

    
LOTE 03 - Prestação de serviços mecânicos de manutenção e reparo nos caminhões pertencentes à frota da Secretaria de Obras. 

Cód. 
Item Quant 

Un. 
Forn. 

Descrição/especificação do objeto Media Total 

30582 1 10  un Serviços de substituição de lonas de freio, pastilhas, reparos 87,50 875,00 
30583 2 10 un  Serviços de troca de rolamentos e cubos de roda 125,00 1.250,00 
30584 3 10  un Serviços de troca de redentores 166,25 1.662,50 
30585 4 10  un Serviços de troca de cilindros e tambores 102,50 1.025,00 
30586 5 10  un Serviços de Direção Hidráulica 730,00 7.300,00 
30587 6 10  un Serviços de Reforma de Motor (tirar, desmontar e montar) 4.600,00 46.000,00 
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30588 7 10  un Serviços de Reforma de caixa de câmbio (tirar, desmontar e montar) 1.447,50 14.475,00 
30589 8 10 un  Serviços de reforma de diferencial (tirar, desmontar e montar) 885,00 8.850,00 
30590 9 10  un Serviços no Sistema de Arrefecimento  620,00 6.200,00 

30591 
10 10  un 

Serviços de Suspensão em Geral, incluindo troca de molas, pinos, buchas, suportes, 
braçadeiras, graxeiras, grampos, ponteiras, pivôs 

902,50 9.025,00 

Valor total 96.662,50 
 

       LOTE 4- Prestação de serviços mecânicos de manutenção e reparo em veículos pesados, tais como Escavadeiras Hidráulicas, motoniveladoras, pá 
carregadeiras, retroescavadeira, tratores agrícolas e outros pertencentes à  Secretaria de Obras  . 

Cód. 
Item Quant 

Un. 
Forn. 

Descrição/especificação do objeto Media Total 

30592 1 5 un  Serviços de tirar, desmontar e montar motor 4.537,50 22.687,50 
30593 2 25  un Serviços de trocar calços da lamina 287,50 7.187,50 
30594 3 5  un Serviços tiras do giro da lamina 207,50 1.037,50 

30595 
4 1.000  un 

Serviços de preencher e tornear rodante de esteio da escavadeira hidráulica com 
preços unitário por eletrodo 

9,50 9.500,00 

30596 5 40 un  Serviços de torno por hora trabalhada 107,50 4.300,00 
30597 6 5 un  Serviços de tirar, desmontar e montar o torque de transmissão 6.075,00 30.375,00 
30598 7 5 un  Serviços de trocar dentes da concha da pá carregadeira 87,50 437,50 

30599 
8 1000 un  

Serviços de preencher e reparar a concha da escavadeira hidráulica com preços 
unitários por eletrodo 

9,50 9.500,00 

30600 9 5 un  Serviços de tirar, desmontar e montar o tander 1.837,50 9.187,50 
30601 10 10 un  Serviços de tirar, desmontar e montar o cubo traseiro 365,00 3.650,00 
30602 11 10 un  Serviços de tirar, desmontar e montar o cubo dianteiro 307,50 3.075,00 
30603 12 15 un  Serviços de tirar, desmontar e montar o  pistão com troca e reparo 415,00 6.225,00 
30604 13 20 un  Serviço de trocar terminal de direção das patrol 63,75 1.275,00 
30605 14 25 un  Serviço de reparar sistema de freios por roda 257,50 6.437,50 
30606 15 5  un Serviço de trocar rolamento do munhão 253,75 1.268,75 
30607 16 5  un Serviços de trocar disco de embreagem  1.237,50 6.187,50 
30608 17 5 un  Serviços de direção hidráulica, bomba hidráulica e comandos 461,25 2.306,25 
30609 18 5 un  Serviços de reforma da caixa de cambio 615,00 3.075,00 
30610 19 5 un  Serviços de reforma da diferencial 722,50 3.612,50 
30590 20 5 un  Serviços no sistema de arrefecimento 207,50 1.037,50 
30611 21 5  un Serviços de recuperação de cilindros 415,00 2.075,00 

Valor  total 134.437,50 
 
 

LOTE 05 - Prestação de serviços mecânicos de manutenção e reparo nos veículos leves e utilitários oficiais pertencentes à  Secretaria de Assistencia 
Social de Novo Mundo/MT. 

Cód. 
Item Quant 

Un. 
Forn. 

Descrição/especificação do objeto Media Total 

30582 1 1  un Serviços de substituição de lonas de freio, pastilhas, reparos 65,00 65,00 
30583 2 1  un Serviços de troca de rolamentos e cubos de roda 87,50 87,50 
30584 3 1 un  Serviços de troca de redentores 102,50 102,50 
30612 4 1 un  Serviços de troca de cilindros mestre 77,50 77,50 
30586 5 1  un Serviços de Direção Hidráulica 400,00 400,00 
30587 6 1 un  Serviços de Reforma de Motor (tirar, desmontar e montar) 2.000,00 2.000,00 
30588 7 1 un  Serviços de Reforma de caixa de câmbio (tirar, desmontar e montar) 1.350,00 1.350,00 
30613 8 1  un Serviços de substituir homocinética 170,00 170,00 
30590 9 1 un  Serviços no Sistema de Arrefecimento  240,00 240,00 

30591 
10 1 un  

Serviços de Suspensão em Geral, incluindo troca de molas, pinos, buchas, suportes, 
braçadeiras, graxeiras, grampos, ponteiras, pivôs 

950,00 950,00 

Valor Total 5.442,50 

 

 
 

     LOTE 06 - Prestação de serviços mecânicos de manutenção e reparo nos veículos leves e utilitários oficiais pertencentes à frota da  Secretaria de 
Saúde de Novo Mundo/MT. 

Cód. 
Item Quant 

Un. 
Forn. 

Descrição/especificação do objeto Media Total 

30582 1 10  un Serviços de substituição de lonas de freio, pastilhas, reparos 65,00 650,00 
30583 2 5 un  Serviços de troca de rolamentos e cubos de roda 87,50 437,50 
30584 3 5 un  Serviços de troca de redentores 102,50 512,50 
30612 4 5 un  Serviços de troca de cilindros mestre 77,50 387,50 
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30586 5 5 un  Serviços de Direção Hidráulica 400,00 2.000,00 
30587 6 5 un  Serviços de Reforma de Motor (tirar, desmontar e montar) 2.000,00 10.000,00 
30588 7 5 un  Serviços de Reforma de caixa de câmbio (tirar, desmontar e montar) 1.350,00 6.750,00 
30613 8 10  un Serviços de substituir homocinética 170,00 1.700,00 
30590 9 5  un Serviços no Sistema de Arrefecimento  240,00 1.200,00 

30591 
10 10 un  

Serviços de Suspensão em Geral, incluindo troca de molas, pinos, buchas, suportes, 
braçadeiras, graxeiras, grampos, ponteiras, pivôs 

950,00 9.500,00 

Valor total 33.137,50 

   

 
 

   LOTE 07 - Prestação de serviços mecânicos de manutenção e reparo nos veículos leves e utilitários oficiais pertencentes à frota da Secretaria de 
Educação  

Cód. 
Item Quant 

Un. 
Forn. 

Descrição/especificação do objeto Media Total 

30582 1 5 un  Serviços de substituição de lonas de freio, pastilhas, reparos 65,00 325,00 
30583 2 5  un Serviços de troca de rolamentos e cubos de roda 87,50 437,50 
30584 3 2  un Serviços de troca de redentores 102,50 205,00 
30612 4 2  un Serviços de troca de cilindros mestre 77,50 155,00 
30586 5 3  un Serviços de Direção Hidráulica 400,00 1.200,00 
30587 6 2 un Serviços de Reforma de Motor (tirar, desmontar e montar) 2.000,00 4.000,00 
30588 7 2 un Serviços de Reforma de caixa de câmbio (tirar, desmontar e montar) 1.350,00 2.700,00 
30613 8 5 un Serviços de substituir homocinética 170,00 850,00 
30590 9 2 un Serviços no Sistema de Arrefecimento  240,00 480,00 

30591 
10 2 un 

Serviços de Suspensão em Geral, incluindo troca de molas, pinos, buchas, suportes, 
braçadeiras, graxeiras, grampos, ponteiras, pivôs 

950,00 1.900,00 

Valor total 12.252,50 

   

 
 

          LOTE 08 - Prestação de serviços mecânicos de manutenção e reparo nos veículos leves e utilitários oficiais pertencentes à frota da Secretaria de 
Agricultura . 

Cód. 
Item Quant 

Unid. 
Forn. 

Descrição/especificação do objeto Media Total 

30582 1 1 un  Serviços de substituição de lonas de freio, pastilhas, reparos 65,00 65,00 
30583 2 1  un Serviços de troca de rolamentos e cubos de roda 87,50 87,50 
30584 3 1 un Serviços de troca de redentores 102,50 102,50 
30612 4 1 un Serviços de troca de cilindros mestre 77,50 77,50 
30586 5 1  un Serviços de Direção Hidráulica 400,00 400,00 
30587 6 1 un Serviços de Reforma de Motor (tirar, desmontar e montar) 2.000,00 2.000,00 
30588 7 1 un Serviços de Reforma de caixa de câmbio (tirar, desmontar e montar) 1.350,00 1.350,00 
30613 8 1  un Serviços de substituir homocinética 170,00 170,00 
30590 9 1 un Serviços no Sistema de Arrefecimento  240,00 240,00 

30591 
10 1 un  

Serviços de Suspensão em Geral, incluindo troca de molas, pinos, buchas, suportes, 
braçadeiras, graxeiras, grampos, ponteiras, pivôs 

950,00 950,00 

Valor Total 5.442,50 

              LOTE 09 - Prestação de Serviços de elétrica em motor de partida, alternador, faróis, sinaleiras e demais itens integrantes do circuito elétrico dos 
veículos leves da frota da Secretaria de Açao Social. 

Cód. 
Item Quant 

Un. 
Forn. 

Descrição/especificação do objeto: Media Total 

30614 1 4 un  Serviços de troca de lâmpadas 10,33 41,32 
30615 2 4  un Serviços de troca de sinaleiras 20,33 81,32 
30616 3 10 un Serviços de troca de fios por metro 3,67 36,70 
30617 4 1  un Serviços de passar aparelho 195,00 195,00 
30618 5 1  un Serviços de conserto de alternador 243,33 243,33 
30619 6 1 un  Serviços de troca de alternador 85,00 85,00 
30620 7 1  un Serviços de conserto de motor de partida 275,00 275,00 
30621 8 1  un Serviços de troca de motor de partida 88,33 88,33 
30622 9 1 un  Serviços de conserto de ignição 120,00 120,00 
30623 10 1 un  Serviços de revisão do sistema de injeção eletrônica 235,00 235,00 
30624 11 1  un Serviços de conserto de chicote da válvula egr 110,00 110,00 
30625 12 1  un Serviços de conserto do chicote sensor de rotação 120,00 120,00 
30626 13 1  un Serviços de conserto do chicote sensor do óleo 83,33 83,33 
30627 14 1 un  Serviços de conserto do chicote sensor de temperatura 90,00 90,00 
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30628 15 1 un  Serviços de conserto do chicote sensor de admissão 113,33 113,33 
30629 16 1 un  Serviços de conserto do chicote dos atuadores 116,67 116,67 
30630 17 1 un  Serviços de conserto da rede can 158,33 158,33 
30631 18 1 un  Serviços de conserto da central eletrônica 315,00 315,00 
30632 19 1 un  Serviços de conserto da central controladora da porta 155,00 155,00 
30633 20 1 un Serviços de conserto de painel 260,00 260,00 
30634 21 1 un  Serviços de conserto de chicote da porta 81,67 81,67 
30635 22 1 un  Serviços de troca de sensor elétrico 85,00 85,00 
30636 23 1 un  Serviços de troca de atuador elétrico 105,00 105,00 
30637 24 1 un  Serviços de troca parcial de fiação elétrica 320,00 320,00 
30638 25 1 un  Serviços de troca de farol 88,33 88,33 
30639 26 1 un  Serviços de troca de lanternas 76,67 76,67 
30640 27 1 un  Serviços de troca de reatores 80,00 80,00 
30641 28 1  un Serviços de troca de sensor elétrico 96,67 96,67 
30642 29 1 un  Serviços de conserto de tacômetro 200,00 200,00 
30643 30 1 un  Serviços de troca de fusível 31,67 31,67 
30644 31 1 un  Serviços de limpeza do Sistema de Arrefecimento 165,00 165,00 

Valor TOTAL 4.252,67 

        
LOTE 10 - Prestação de Serviços de elétrica em motor de partida, alternador, faróis, sinaleiras e demais itens integrantes do circuito elétrico dos 

veículos leves da frota da Secretaria Saude. 

Cód. 
Item Quant 

Un. 
Forn. 

Descrição/especificação do objeto: Media Total 

30614 1 20 un  Serviços de troca de lâmpadas 10,33 206,60 
30615 2 20 un  Serviços de troca de sinaleiras 20,33 406,60 
30616 3 100  un Serviços de troca de fios por metro 3,67 367,00 
30617 4 10 un  Serviços de passar aparelho 195,00 1.950,00 
30618 5 5 un  Serviços de conserto de alternador 243,33 1.216,65 
30619 6 5 un  Serviços de troca de alternador 85,00 425,00 
30620 7 5  un Serviços de conserto de motor de partida 275,00 1.375,00 
30621 8 5 un  Serviços de troca de motor de partida 88,33 441,65 
30622 9 5 un  Serviços de conserto de ignição 120,00 600,00 
30623 10 5 un  Serviços de revisão do sistema de injeção eletrônica 235,00 1.175,00 
30624 11 5 un  Serviços de conserto de chicote da válvula egr 110,00 550,00 
30625 12 5 un  Serviços de conserto do chicote sensor de rotação 120,00 600,00 
30626 13 5 un  Serviços de conserto do chicote sensor do óleo 83,33 416,65 
30627 14 5 un  Serviços de conserto do chicote sensor de temperatura 90,00 450,00 
30628 15 5  un Serviços de conserto do chicote sensor de admissão 113,33 566,65 
30629 16 5 un  Serviços de conserto do chicote dos atuadores 116,67 583,35 
30630 17 5 un  Serviços de conserto da rede can 158,33 791,65 
30631 18 5  un Serviços de conserto da central eletrônica 315,00 1.575,00 
30632 19 5 un  Serviços de conserto da central controladora da porta 155,00 775,00 
30633 20 5 un  Serviços de conserto de painel 260,00 1.300,00 
30634 21 5  un Serviços de conserto de chicote da porta 81,67 408,35 
30635 22 5 un  Serviços de troca de sensor elétrico 85,00 425,00 
30636 23 5 un  Serviços de troca de atuador elétrico 105,00 525,00 
30637 24 5 un  Serviços de troca parcial de fiação elétrica 320,00 1.600,00 
30638 25 5 un  Serviços de troca de farol 88,33 441,65 
30639 26 10 un  Serviços de troca de lanternas 76,67 766,70 
30640 27 10 un  Serviços de troca de reatores 80,00 800,00 
30641 28 10 un  Serviços de troca de sensor elétrico 96,67 966,70 
30642 29 5  un Serviços de conserto de tacômetro 200,00 1.000,00 
30643 30 10  un Serviços de troca de fusível 31,67 316,70 
30644 31 4  un Serviços de limpeza do Sistema de Arrefecimento 165,00 660,00 

Valor TOTAL 23.681,90 

        
LOTE 11 - Prestação de Serviços de elétrica em motor de partida, alternador, faróis, sinaleiras e demais itens integrantes do circuito elétrico dos 

veículos leves da frota da Secretaria de Educação. 

Cód. 
Item Quant 

Un. 
Forn. 

Descrição/especificação do objeto: Media Total 

30614 1 20  un Serviços de troca de lâmpadas 10,33 206,60 
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30615 2 20  un Serviços de troca de sinaleiras 20,33 406,60 
30616 3 100 un  Serviços de troca de fios por metro 3,67 367,00 
30617 4 5 un  Serviços de passar aparelho 195,00 975,00 
30618 5 5 un  Serviços de conserto de alternador 243,33 1.216,65 
30619 6 5  un Serviços de troca de alternador 85,00 425,00 
30620 7 5  un Serviços de conserto de motor de partida 275,00 1.375,00 
30621 8 5 un  Serviços de troca de motor de partida 88,33 441,65 
30622 9 5 un  Serviços de conserto de ignição 120,00 600,00 
30623 10 5 un  Serviços de revisão do sistema de injeção eletrônica 235,00 1.175,00 
30624 11 5 un  Serviços de conserto de chicote da válvula egr 110,00 550,00 
30625 12 5 un  Serviços de conserto do chicote sensor de rotação 120,00 600,00 
30626 13 5  un Serviços de conserto do chicote sensor do óleo 83,33 416,65 
30627 14 5 un  Serviços de conserto do chicote sensor de temperatura 90,00 450,00 
30628 15 5 un  Serviços de conserto do chicote sensor de admissão 113,33 566,65 
30629 16 5 un  Serviços de conserto do chicote dos atuadores 116,67 583,35 
30630 17 5 un  Serviços de conserto da rede can 158,33 791,65 
30631 18 5  un Serviços de conserto da central eletrônica 315,00 1.575,00 
30632 19 5 un  Serviços de conserto da central controladora da porta 155,00 775,00 
30633 20 5 un  Serviços de conserto de painel 260,00 1.300,00 
30634 21 5 un  Serviços de conserto de chicote da porta 81,67 408,35 
30635 22 5 un  Serviços de troca de sensor elétrico 85,00 425,00 
30636 23 5 un  Serviços de troca de atuador elétrico 105,00 525,00 
30637 24 5 un  Serviços de troca parcial de fiação elétrica 320,00 1.600,00 
30638 25 4 un  Serviços de troca de farol 88,33 353,32 
30639 26 4 un  Serviços de troca de lanternas 76,67 306,68 
30640 27 4 un  Serviços de troca de reatores 80,00 320,00 
30641 28 10 un  Serviços de troca de sensor elétrico 96,67 966,70 
30642 29 5 un  Serviços de conserto de tacômetro 200,00 1.000,00 
30643 30 5 un Serviços de troca de fusível 31,67 158,35 
30644 31 2 un  Serviços de limpeza do Sistema de Arrefecimento 165,00 330,00 

Valor Total 21.190,20 

              LOTE12 - Prestação de Serviços de elétrica em motor de partida, alternador, faróis, sinaleiras e demais itens integrantes do circuito elétrico dos 
veículos leves da frota da Secretaria de Agricultura. 

Cód. 
Item Quant 

Un. 
Forn. 

Descrição/especificação do objeto: Media Total 

30614 1 4  un Serviços de troca de lâmpadas 10,33 41,32 
30615 2 4  un Serviços de troca de sinaleiras 20,33 81,32 
30616 3 10  un Serviços de troca de fios por metro 3,67 36,70 
30617 4 1 un  Serviços de passar aparelho 195,00 195,00 
30618 5 1 un Serviços de conserto de alternador 243,33 243,33 
30619 6 1  un Serviços de troca de alternador 85,00 85,00 
30620 7 1  un Serviços de conserto de motor de partida 275,00 275,00 
30621 8 1  un Serviços de troca de motor de partida 88,33 88,33 
30622 9 1 un  Serviços de conserto de ignição 120,00 120,00 
30623 10 1  un Serviços de revisão do sistema de injeção eletrônica 235,00 235,00 
30624 11 1  un Serviços de conserto de chicote da válvula egr 110,00 110,00 
30625 12 1  un Serviços de conserto do chicote sensor de rotação 120,00 120,00 
30626 13 1 un  Serviços de conserto do chicote sensor do óleo 83,33 83,33 
30627 14 1 un  Serviços de conserto do chicote sensor de temperatura 90,00 90,00 
30628 15 1 un  Serviços de conserto do chicote sensor de admissão 113,33 113,33 
30629 16 1 un  Serviços de conserto do chicote dos atuadores 116,67 116,67 
30630 17 1 un  Serviços de conserto da rede can 158,33 158,33 
30631 18 1 un  Serviços de conserto da central eletrônica 315,00 315,00 
30632 19 1 un  Serviços de conserto da central controladora da porta 155,00 155,00 
30633 20 1 un  Serviços de conserto de painel 260,00 260,00 
30634 21 1  un Serviços de conserto de chicote da porta 81,67 81,67 
30635 22 1 un  Serviços de troca de sensor elétrico 85,00 85,00 
30636 23 1 un  Serviços de troca de atuador elétrico 105,00 105,00 
30637 24 1 un  Serviços de troca parcial de fiação elétrica 320,00 320,00 
30638 25 2 un  Serviços de troca de farol 88,33 176,66 
30639 26 2  un Serviços de troca de lanternas 76,67 153,34 
30640 27 1  un Serviços de troca de reatores 80,00 80,00 
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30641 28 1 un  Serviços de troca de sensor elétrico 96,67 96,67 
30642 29 1 un  Serviços de conserto de tacômetro 200,00 200,00 
30643 30 1 un  Serviços de troca de fusível 31,67 31,67 
30644 31 1  un Serviços de limpeza do Sistema de Arrefecimento 165,00 165,00 

Valor  total 4.417,67 

    

 
 

   LOTE 13 - Prestação de Serviços de elétrica em motor de partida, alternador, faróis, sinaleiras e demais itens integrantes do circuito elétrico dos 
caminhões  da frota Secretaria de Obras 

Cód. 
Item Quant 

Un. 
Forn. 

Descrição/especificação do objeto: Media Total 

30614 1 20 un  Serviços de troca de lâmpadas 56,67 1.133,40 
30615 2 20 un  Serviços de troca de sinaleiras 43,33 866,60 
30616 3 100 un  Serviços de troca de fios por metro 5,33 533,00 
30617 4 10 un  Serviços de passar aparelho 360,00 3.600,00 
30618 5 10 un  Serviços de conserto de alternador 143,33 1.433,30 
30619 6 10 un  Serviços de troca de alternador 83,33 833,30 
30620 7 10 un  Serviços de conserto de motor de partida 143,33 1.433,30 
30621 8 10 un  Serviços de troca de motor de partida 83,33 833,30 
30622 9 10 un  Serviços de conserto de ignição 133,33 1.333,30 
30623 10 10  un Serviços de revisão do sistema de injeção eletrônica 363,33 3.633,30 
30624 11 10 un  Serviços de conserto de chicote da válvula egr 283,33 2.833,30 
30625 12 10 un  Serviços de conserto do chicote sensor de rotação 315,00 3.150,00 
30626 13 10 un  Serviços de conserto do chicote sensor do óleo 223,33 2.233,30 
30627 14 10 un  Serviços de conserto do chicote sensor de temperatura 206,67 2.066,70 
30628 15 10 un  Serviços de conserto do chicote sensor de admissão 213,33 2.133,30 
30629 16 10 un  Serviços de conserto do chicote dos atuadores 486,67 4.866,70 
30630 17 10 un  Serviços de conserto da rede can 386,67 3.866,70 
30631 18 10 un  Serviços de conserto da central eletrônica 700,00 7.000,00 
30632 19 10 un  Serviços de conserto da central controladora da porta 366,67 3.666,70 
30633 20 10  un Serviços de conserto de painel 686,67 6.866,70 
30634 21 10  un Serviços de conserto de chicote da porta 183,33 1.833,30 
30635 22 10 un Serviços de troca de sensor elétrico 236,67 2.366,70 
30636 23 10 un  Serviços de troca de atuador elétrico 225,00 2.250,00 
30637 24 10  un Serviços de troca parcial de fiação elétrica 493,33 4.933,30 
30638 25 10 un  Serviços de troca de farol 63,33 633,30 
30639 26 10  un   Serviços de troca de lanternas 43,33 433,30 
30640 27 10 un   Serviços de troca de reatores 53,33 533,30 
30641 28 10 un  Serviços de troca de sensor elétrico 126,67 1.266,70 
30642 29 10 un Serviços de conserto de tacômetro 353,33 3.533,30 
30643 30 10 un Serviços de troca de fusível 33,33 333,30 
30644 31 10 un Serviços de limpeza do Sistema de Arrefecimento 330,00 3.300,00 

Valor TOTAL 75.732,70 

       LOTE 14 - Prestação de Serviços de elétrica em motor de partida, alternador, faróis, sinaleiras e demais itens integrantes do circuito elétrico dos 
ônibus da Secretaria de Educação 

Cód. 
Item Quant 

Un. 
Forn. 

Descrição/especificação do objeto: Media Total 

30614 1 20 un  Serviços de troca de lâmpadas 56,67 1.133,40 
30615 2 20  un Serviços de troca de sinaleiras 43,33 866,60 
30616 3 100  un Serviços de troca de fios por metro 5,33 533,00 
30617 4 5  un Serviços de passar aparelho 360,00 1.800,00 
30618 5 10 un  Serviços de conserto de alternador 143,33 1.433,30 
30619 6 10 un  Serviços de troca de alternador 83,33 833,30 
30620 7 10  un Serviços de conserto de motor de partida 143,33 1.433,30 
30621 8 10  un Serviços de troca de motor de partida 83,33 833,30 
30622 9 10 un  Serviços de conserto de ignição 133,33 1.333,30 
30623 10 10 un  Serviços de revisão do sistema de injeção eletrônica 363,33 3.633,30 
30624 11 10 un  Serviços de conserto de chicote da válvula egr 283,33 2.833,30 
30625 12 10 un  Serviços de conserto do chicote sensor de rotação 315,00 3.150,00 
30626 13 10 un  Serviços de conserto do chicote sensor do óleo 223,33 2.233,30 
30627 14 10 un  Serviços de conserto do chicote sensor de temperatura 206,67 2.066,70 
30628 15 10  un Serviços de conserto do chicote sensor de admissão 213,33 2.133,30 
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30629 16 10 un  Serviços de conserto do chicote dos atuadores 486,67 4.866,70 
30630 17 10  un Serviços de conserto da rede can 386,67 3.866,70 
30631 18 10 un  Serviços de conserto da central eletrônica 700,00 7.000,00 
30632 19 10 un  Serviços de conserto da central controladora da porta 366,67 3.666,70 
30633 20 10 un  Serviços de conserto de painel 686,67 6.866,70 
30634 21 10  un Serviços de conserto de chicote da porta 183,33 1.833,30 
30635 22 10 un  Serviços de troca de sensor elétrico 236,67 2.366,70 
30636 23 10 un  Serviços de troca de atuador elétrico 225,00 2.250,00 
30637 24 10 un  Serviços de troca parcial de fiação elétrica 493,33 4.933,30 
30638 25 10 un  Serviços de troca de farol 63,33 633,30 
30639 26 10  un Serviços de troca de lanternas 43,33 433,30 
30640 27 10 un  Serviços de troca de reatores 53,33 533,30 
30641 28 10 un  Serviços de troca de sensor elétrico 126,67 1.266,70 
30642 29 5 un  Serviços de conserto de tacômetro 353,33 1.766,65 
30643 30 10 un  Serviços de troca de fusível 33,33 333,30 
30644 31 10 un  Serviços de limpeza do Sistema de Arrefecimento 330,00 3.300,00 

Valor total  72.166,05 

       LOTE 15 - Prestação de Serviços de elétrica em motor de partida, alternador, faróis, sinaleiras e demais itens integrantes do circuito elétrico das 
Maquinas Pesadas  da frota da Secretaria  de Obras 

Cód. 
Item Quant 

Un. 
Forn. 

Descrição/especificação do objeto: Media Total 

30614 1 100  un Serviços de troca de lâmpadas 12,67 1.267,00 
30615 2 100 un  Serviços de troca de sinaleiras 23,33 2.333,00 
30616 3 500 un Serviços de troca de fios por metro 5,67 2.835,00 
30617 4 20 un Serviços de passar aparelho 250,00 5.000,00 
30618 5 20 un Serviços de conserto de alternador 130,00 2.600,00 
30619 6 20 un Serviços de troca de alternador 90,00 1.800,00 
30620 7 20 un Serviços de conserto de motor de partida 133,33 2.666,60 
30621 8 20 un Serviços de troca de motor de partida 100,00 2.000,00 
30622 9 20 un Serviços de conserto de ignição 123,33 2.466,60 
30623 10 20 un Serviços de revisão do sistema de injeção eletrônica 203,33 4.066,60 
30645 11 20 un  Serviços de conserto de chicote da válvula do CANISTER 160,00 3.200,00 
30625 12 20 un Serviços de conserto do chicote sensor de rotação 930,00 18.600,00 
30626 13 20 un Serviços de conserto do chicote sensor do óleo 66,67 1.333,40 
30627 14 20 un Serviços de conserto do chicote sensor de temperatura 73,33 1.466,60 
30628 15 20 un Serviços de conserto do chicote sensor de admissão 90,00 1.800,00 
30629 16 20 un  Serviços de conserto do chicote dos atuadores 166,67 3.333,40 
30630 17 20 un Serviços de conserto da rede can 283,33 5.666,60 
30631 18 20 un Serviços de conserto da central eletrônica 860,00 17.200,00 
30633 20 30 un Serviços de conserto de painel 236,67 7.100,10 
30635 22 30 un Serviços de troca de sensor elétrico 90,00 2.700,00 
30636 23 30 un Serviços de troca de atuador elétrico 103,33 3.099,90 
30637 24 15 un  Serviços de troca parcial de fiação elétrica 350,00 5.250,00 
30638 25 20 un   Serviços de troca de farol 80,00 1.600,00 
30639 26 20 un Serviços de troca de lanternas 80,00 1.600,00 
30640 27 20 un Serviços de troca de reatores 70,00 1.400,00 
30641 28 20 un Serviços de troca de sensor elétrico 103,33 2.066,60 
30642 29 20 un Serviços de conserto de tacômetro 283,33 5.666,60 
30643 30 20 un  Serviços de troca de fusível 16,67 333,40 
30644 31 10 un Serviços de limpeza do Sistema de Arrefecimento 243,33 2.433,30 

Valor total 112.884,70 

 LOTE 16 - Prestação de Serviços de elétrica em motor de partida, alternador, faróis, sinaleiras e demais itens integrantes do circuito elétrico das 
Ambulancia e Caminhonetas  da Secretaria de Saude 

Cód. 
Item Quant 

Un. 
Forn. 

Descrição/especificação do objeto: Media Total 

30614 1 80  un Serviços de troca de lâmpadas 8,33 666,40 
30615 2 80  un Serviços de troca de sinaleiras 21,67 1.733,60 
30616 3 400 un Serviços de troca de fios por metro 3,50 1.400,00 
30617 4 20 un Serviços de passar aparelho 203,33 4.066,60 
30618 5 20 un Serviços de conserto de alternador 180,00 3.600,00 
30619 6 5 un Serviços de troca de alternador 86,67 433,35 
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30620 7 10 un Serviços de conserto de motor de partida 203,33 2.033,30 
30621 8 10 un Serviços de troca de motor de partida 93,33 933,30 
30622 9 10   Serviços de conserto de ignição 120,00 1.200,00 
30623 10 10  un Serviços de revisão do sistema de injeção eletrônica 215,00 2.150,00 
30624 11 10 un Serviços de conserto de chicote da válvula egr 133,33 1.333,30 
30625 12 10 un Serviços de conserto do chicote sensor de rotação 135,00 1.350,00 
30626 13 10 un Serviços de conserto do chicote sensor do óleo 73,33 733,30 
30627 14 10 un Serviços de conserto do chicote sensor de temperatura 80,00 800,00 
30628 15 10 un Serviços de conserto do chicote sensor de admissão 100,00 1.000,00 
30629 16 10 un  Serviços de conserto do chicote dos atuadores 140,00 1.400,00 
30630 17 10 un  Serviços de conserto da rede can 220,00 2.200,00 
30631 18 10 un  Serviços de conserto da central eletrônica 320,00 3.200,00 
30632 19 10 un  Serviços de conserto da central controladora da porta 130,00 1.300,00 
30633 20 10 un  Serviços de conserto de painel 246,67 2.466,70 
30634 21 10 un  Serviços de conserto de chicote da porta 60,00 600,00 
30635 22 10 un  Serviços de troca de sensor elétrico 86,67 866,70 
30636 23 10 un  Serviços de troca de atuador elétrico 103,33 1.033,30 
30637 24 10  un Serviços de troca parcial de fiação elétrica 333,33 3.333,30 
30638 25 10  un Serviços de troca de farol 83,33 833,30 
30639 26 20 un  Serviços de troca de lanternas 80,00 1.600,00 
30640 27 20 un  Serviços de troca de reatores 76,67 1.533,40 
30641 28 10 un  Serviços de troca de sensor elétrico 96,67 966,70 
30642 29 5  un Serviços de conserto de tacômetro 243,33 1.216,65 
30643 30 20 un  Serviços de troca de fusível 23,33 466,60 
30644 31 5 un  Serviços de limpeza do Sistema de Arrefecimento 203,33 1.016,65 

 Valor TOTAL 47.466,45  

1.2. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) realizarem um plano de manutenção para os veículos, 
máquinas e equipamentos, conforme segue: 

� Informar a que equipamento se aplica o plano; 
� O plano deve conter o período em que gerará uma ordem de serviço; esse período pode ser 

através: da faixa de tempo (fixados em dias ou meses), faixa de utilização (tempo de utilização) 
ou ambas (sendo a preferência da contagem a que vencer mais rápido); 

� Informar se a contagem leva em conta dias úteis ou corridos; 
� Definir os materiais necessários para realização das tarefas contidas no plano;  
� Informar os funcionários (mecânicos, e etc.) que irão realizar as tarefas;  
� Identificar os EPIs: os equipamentos de proteção individual que os funcionários deverão fazer 

uso nas tarefas;  
� Identificar as ferramentas e/ou instrumentos necessários para as tarefas. 
� Padronização das atividades, com esses dados espera-se que o plano de manutenção ofereça 

as informações necessárias para a realização de todas as atividades e garanta a eficiência das 
ações preventivas e corretivas do setor de manutenção. É importante que os dados referentes 
à execução das atividades realizadas, sejam utilizados para a revisão das ações futura, 
contribuindo para o aumento das informações dos históricos dos equipamentos. 

� Relatórios de Atividades da Manutenção: descrição de como a manutenção manterá seus 
clientes informados sobre as atividades de manutenção, seus custos e problemas; 

� Programas de Treinamento: nesta parte deverá estar estabelecido o programa de treinamento 
mínimo necessário para que seus colaboradores tenham o conhecimento e as competências 
necessárias ao cumprimento de suas tarefas no dia a dia; 

� Programas de Melhoria e Métodos de Trabalho: citar quais os programas de simplificação e de 
melhoria de métodos de trabalhos que serão usados na empresa bem como quem deverá ser 
responsável pelo cumprimento de cada um deles; 

� Programas de Contingência e Emergências; 
1.2.1. A(s) empresa(s) deverá(ão) investir na prevenção de riscos físicos e biológicos, a prevenção 
desses riscos deve ser feitas através da utilização de equipamento de proteção individual, utilização de 
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equipamentos e ambientes especiais de trabalho, controle e planejamento do arranjo físico, pela 
manutenção do bom estado dos equipamentos utilizados, treinamentos, e pelo bom relacionamento e 
entendimento entre os colaboradores de todos os níveis hierárquicos.  

1.2.2. Promover o treinamento do pessoal de manutenção: deve-se agir de acordo com o avaliado e 
com os relatórios; dependendo da situação, determinar e elaborar novos planos de ação, de forma a 
melhorar a qualidade, a eficiência e a eficácia, aprimorando a manutenção exercida pela empresa 
tornando, então, em sua maioria corretiva, trocando peças somente no momento de quebra. A 
finalidade desta gestão é de diminuir o custo com peças e matérias em geral. 

1.2.3. A Prefeitura não possui um estoque de peças sobressalentes nem de materiais de uso como 
estopa e graxa. Todos os materiais são comprados somente quando acontece à falha ou ocorre à 
necessidade da manutenção. Ao chegar à solicitação da manutenção a empresa deverá realizar o 
levantamento do que irá precisar encaminhar para o encarregado, que repassará ao setor de compras 
e esse repassará ao setor financeiro que verificará se os itens pedidos irão ou não ultrapassar o 
orçamento pré-estabelecido. Se a aquisição não ultrapassar do orçamento ele será adquirido, mas se 
houver a necessidade dessa quebra no orçamento ficará a cargo do setor financeiro juntamente com o 
operacional liberar o recurso. 

1.2.4. A empresa deverá fazer utilização dos manuais dos equipamentos, máquinas e veículos, para 
padronizar a execução das tarefas. 

1.2.5. A(s) empresa(s) deverá utilizar OS (Ordem de Serviço), ou seja, um relatório com a identificação 
do equipamento, quais os problemas detectados que levaram o veículo a manutenção, quais os 
serviços que serão executados, os que foram efetivamente executados, quais peças foram 
substituídas. A utilização da OS possui como objetivo principal documentar todas as atividades que 
foram executadas, seja, originadas de manutenção corretiva ou emitidas pelo planejamento da 
manutenção, através, do plano de manutenção. 

1.2.6. De acordo com o que foi destacado no item 1.2.6, para que a OS atinja seus objetivos, é 
necessário que ela seja simples e contemple as informações que o setor de manutenção julgue 
importantes. Assim a empresa contratada deverá propor um modelo de OS que será analisado pelo 
setor de controle da Prefeitura Municipal. 

1.2.7. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) garantir a redução dos custos do setor com as 
seguintes estratégias: 

� Planejar e organizar o setor de manutenção e da manutenção dos veículos de forma eficiente 
evitando erros no orçamento e possibilitando o controle mais adequado dos custos; 

� Elaborar uma gestão de estoque das peças de reposição e de materiais utilizados na 
manutenção dos veículos, priorizando os itens mais freqüentes, evitando a demora na 
manutenção por falta de peça e a aquisição de materiais mais caros; 

� Fazer um levantamento de fornecedores de peças que vendam itens de qualidade, o qual 
ajudará na diminuição do tempo de troca de peças; 

� Treinamento dos motoristas e demais utilizadores dos veículos no manuseio do ativo, evitando 
erros e o aumento da degradação dos veículos por erro de operação; 

� Capacitar os funcionários do setor para que possam prestar um serviço de manutenção de 
qualidade e para que tenham a capacidade de serem criativos e melhorarem suas atividades, 
diminuindo assim o número de falhas por erro de manutenção ou o número de retrabalhos; 

2. JUSTIFICATIVA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DO OBJETO. 
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2.1. – A contratação da referida prestação dos serviços é necessária, pois os veículos, máquinas e 
equipamentos da frota municipal, precisam de constantes manutenções mecânicas e elétricas por estar 
sempre trabalhando dentro de sua capacidade máxima, devido à falta de maquinário na frota municipal. 

2.2. – E por não possuir em nosso quadro de funcionários profissionais capacitados, assim como 
espaço e máquinas e equipamentos para realizar estes serviços. 

03. PROCEDIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS 

a) Os serviços deverão ser prestados na sede da proponente vencedora  

b) A(s) empresa(s) ficará(ão) obrigadas a socorrer os veículos, utilitários, caminhões, máquinas e 
equipamentos parados ou avariados em locais de ação de serviço do Município de Novo Mundo, no 
prazo máximo de 02 (duas) horas após o recebimento da solicitação. 

c) A(s) empresa(s) deverá(ão) levar o equipamento até o Sede da empresa  onde providenciará seu 
reparo, se não for possível a locomoção do equipamento a empresa deverá realizar o serviço onde o 
mesmo se encontrar. 

d) A(s) empresa(s) vencedoras, não podendo assumir contratos nenhum com terceiros, que 
prejudiquem ou possam causar atrasos ou inviabilizem os trabalhos contratados com a Prefeitura de 
Novo Mundo. 

e) A(s) vencedora(s) terá(ão) obrigação de disponibilizar quantos funcionários sejam necessários para 
o bom andamento dos serviços de forma a não deixar equipamentos parados no pátio do barracão sem 
manutenção. 

f) O número mínimo de profissionais que a empresa deverá disponibilizar será de 01 mecânico com 
formação e 02 ajudantes, sendo que em casos que estiver muitos equipamentos precisando de 
manutenção, se necessário deverá contratar mais profissionais, quanto seja necessário. 

g) A(s) empresa(s) vencedora ficará(ão) responsável(eis) por toda manutenção mecânica dos 
equipamentos da Prefeitura. 

04. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Prestar os serviços, objeto deste termo, obedecendo aos horários e prazos determinados pela 
Contratante. Devendo dispor de pessoal para trabalhar continuamente todos os dias da semana e 
ainda em finais de semana feriados e fora de horário expediente normal da Prefeitura; 

b) Utilizar equipamentos, ferramental e instrumental adequados, necessários e suficientes à correta 
execução dos serviços sob sua responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de 
segurança no que se refere à prevenção de acidentes; A(s) vencedora(s) deverá(ão) dispor pelo 
menos das ferramentas necessárias a efetuar os reparos e manutenção a serem efetuados nos 
veículos, maquinas, ônibus e utilitários da frota municipal, entre os quais: 

- Calibrador de Válvula 

- Cinta de anéis 

- Ferramenta de auxílio de regulagem de válvula do motor 

- Ferramenta de montagem de cubo em geral 

- Ferramenta de verificação de folga axial 

- Ferramenta específica para montagem de transmissão/eixo 
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- Ferramenta para AFA (Análise de falha avançada) 

- Ferramenta para calibração de sistema hidráulico 

- Gromiometro 

- Jogo de chaves em geral 

- Paquímetro 

- Relógio Comparador 

- Teste de manômetro em PSIKGA, quilo e Bar 

c) Executar, quando necessário, ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais 
para a boa execução do objeto do contrato; 

d) Utilizar somente pessoal técnico especializado e treinado para o desempenho das respectivas 
funções, pertencentes ao seu quadro de empregados, assumindo integralmente a responsabilidade 
por todo o ônus decorrente do fornecimento e administração dos recursos humanos necessários à 
execução do contrato, que não terão nenhum vínculo trabalhista para com o Contratante. 

e) Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do 
Contratante ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste 
termo. 

f) Providenciar, quando solicitado pelo Contratante, o imediato afastamento de empregado ou 
preposto que motivadamente tenha concorrido para referido fato. 

g) Adotar sistema de comunicação eficiente através de telefonia móvel para com o Contratante, para o 
caso de eventuais solicitações de manutenção corretiva e emergenciais, que conforme solicitado 
deverá ter imediatamente despachado um técnico, inclusive aos finais de semana e feriados. 

h) Encaminhar para a Secretaria de Finanças as notas fiscais concernentes aos serviços mensais 
executados, indicando no corpo da nota o veículo e a placa nos quais foram realizados os serviços. 

i) Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução do contrato, 
especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a 
consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte de pessoal e equipamentos, inclusive 
seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e 
responsabilidade da Contratada. 

 

Novo Mundo-MT, 05 de Junho de 2017. 

 

Adriano Mafini Balbino 
Secretário de Administração 
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 

Ref.: Edital de Pregão Presencial Nº 023/2017 
 
 
 
 
A empresa ou pessoa física __________________________, com sede a 

____________________________, CNPJ sob nº ___________________, por seu representante Sr. 

_______________________, RG nr. __________________________ e C.P.F. nr. 

_______________________________, declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 

 

 

 

(Local e Data) 

 

(Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa ou pessoa física) 

 
 
OBS: A DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE E 
DEVERÁ SER ENTREGUE FORA DOS ENVELOPES NO MOMENTO DE HABILITAÇÃO 
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ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017 
 
 
Em cumprimento as determinações da Lei, DECLARAMOS, para fins de participação no 

Pregão Presencial que:  

1 - Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

2 - Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no 

presente certame; 

3 - Recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

4 - Concordamos e sujeitamo-nos com as condições e teor estabelecidos no edital; e 

5 - Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não empregamos menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos. 

6 - Sob as penas do Art. 299 do código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a 

vencer o certame, dos produtos licitados para realizar os serviços nos prazos e/ou condições previstas. 

Por ser a expressão da verdade, eu _______________________, representante legal 

desta empresa, firmo a presente. 

 

Local e Data 

 

__________________________ 

Assinatura e carimbo de CNPJ 
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ANEXO IV 
 
 

(nome e função na empresa) 

MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o (a) Sr(a). _______________, portador(a) do R.G 

nº _____________/SSP____________, CPF nº ________________________, a nos representar junto 

à______________________, a fim de participar dos trabalhos de abertura das Propostas e 

Documentos Complementares de Habilitação para o Pregão Presencial Nº 023/2017, marcado para o 

dia 29 de junho de 2017, às ........., o(a) qual tem amplos poderes para representar a empresa 

outorgante, formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

Informações Importantes: 

 

CNPJ n.: _______________________________________________ 

Inscrição Estadual n.º: ____________________________________ 

Razão Social: ___________________________________________ 

Nome de Fantasia: _______________________________________ 

 

Atenciosamente, 

 

Local, data. 

 

 
___________________________ 
Assinatura do representante legal 
e carimbo de CNPJ da empresa 
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ANEXO V 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

Termo de contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO, ESTADO DE MATO 
GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Freire, n.º 12, Alto da Bela Vista 
nesta cidade, inscrito no CNPJ n.º 01.614.517/0001-33, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor Antônio Mafini, brasileiro, 
Solteiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.631.566-0 SSP/PR e inscrito no CPF nº 
554.863.719-34, de outro lado, a empresa ____________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº ___________________, com sede na cidade de ____________, daqui por diante 
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo _____________, ____________, 
____________, portador da Carteira de Identidade RG nº ________________ e inscrito no CPF nº 
______________, residente e domiciliado, na __________________, têm, entre si, justo e avençado, e 
celebram à vista do que consta no Processo Administrativo nº _________________, por força deste 
instrumento, o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com sujeição às disposições 
do art. 565 e seguintes do Código Civil Brasileiro, às normas ditadas pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 
de junho de 1993, com suas posteriores alterações, pela Lei complementar 123 e pelo Decreto 10.520, 
bem como vinculado ao Processo Licitatório tipo Pregão Presencial nº 023/2017, homologado em 
____/___/___, mediante as cláusulas e condições a seguir descritas: 

 

1 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. A Contratação de prestação dos serviços abaixo elencados, para um período ______ a ser 
realizado No Município de Novo Mundo - MT: 

Item 01 - Contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços mecânicos de 
manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, utilitários, máquinas Leves e  pesadas, da 
frota oficial da Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT e outros veículos que venham a ser 
incorporados, conforme segue: 

Ordem Qtde Descrição Valor Un. 
Valor 
Total 

xx xx xxxxxx xx xxx 
TOTAL   
 

1.2 Os serviços que deverão ser realizados são os seguintes: 

Conforme Termo de Referência  do Pregão Presencial 023/2017 

1.2.1 A empresa vencedora deverá realizar um plano de manutenção para os veículos, máquinas e 
equipamentos, conforme segue: 

1.2.1. A(s) empresa(s) deverá(ão) investir na prevenção de riscos físicos e biológicos, a prevenção 
desses riscos deve ser feitas através da utilização de equipamento de proteção individual, utilização de 
equipamentos e ambientes especiais de trabalho, controle e planejamento do arranjo físico, pela 
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manutenção do bom estado dos equipamentos utilizados, treinamentos, e pelo bom relacionamento e 
entendimento entre os colaboradores de todos os níveis hierárquicos.  

1.2.2. Promover o treinamento do pessoal de manutenção: deve-se agir de acordo com o avaliado e 
com os relatórios; dependendo da situação, determinar e elaborar novos planos de ação, de forma a 
melhorar a qualidade, a eficiência e a eficácia, aprimorando a manutenção exercida pela empresa 
tornando, então, em sua maioria corretiva, trocando peças somente no momento de quebra. A 
finalidade desta gestão é de diminuir o custo com peças e matérias em geral. 

1.2.3. A Prefeitura não possui um estoque de peças sobressalentes nem de materiais de uso como 
estopa e graxa. Todos os materiais são comprados somente quando acontece à falha ou ocorre à 
necessidade da manutenção. Ao chegar à solicitação da manutenção a empresa deverá realizar o 
levantamento do que irá precisar encaminhar para o encarregado, que repassará ao setor de compras 
e esse repassará ao setor financeiro que verificará se os itens pedidos irão ou não ultrapassar o 
orçamento pré-estabelecido. Se a aquisição não ultrapassar do orçamento ele será adquirido, mas se 
houver a necessidade dessa quebra no orçamento ficará a cargo do setor financeiro juntamente com o 
operacional liberar o recurso. 

1.2.4. A empresa deverá fazer utilização dos manuais dos equipamentos, máquinas e veículos, para 
padronizar a execução das tarefas. 

1.2.5. A(s) empresa(s) deverá utilizar OS (Ordem de Serviço), ou seja, um relatório com a identificação 
do equipamento, quais os problemas detectados que levaram o veículo a manutenção, quais os 
serviços que serão executados, os que foram efetivamente executados, quais peças foram 
substituídas. A utilização da OS possui como objetivo principal documentar todas as atividades que 
foram executadas, seja, originadas de manutenção corretiva ou emitidas pelo planejamento da 
manutenção, através, do plano de manutenção. 

1.2.6. De acordo com o que foi destacado no item 1.2.6, para que a OS atinja seus objetivos, é 
necessário que ela seja simples e contemple as informações que o setor de manutenção julgue 
importantes. Assim a empresa contratada deverá propor um modelo de OS que será analisado pelo 
setor de controle da Prefeitura Municipal. 

1.2.7. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) garantir a redução dos custos do setor com as 
seguintes estratégias: 

� Planejar e organizar o setor de manutenção e da manutenção dos veículos de forma eficiente 
evitando erros no orçamento e possibilitando o controle mais adequado dos custos; 

� Elaborar uma gestão de estoque das peças de reposição e de materiais utilizados na 
manutenção dos veículos, priorizando os itens mais freqüentes, evitando a demora na 
manutenção por falta de peça e a aquisição de materiais mais caros; 

� Fazer um levantamento de fornecedores de peças que vendam itens de qualidade, o qual 
ajudará na diminuição do tempo de troca de peças; 

� Treinamento dos motoristas e demais utilizadores dos veículos no manuseio do ativo, evitando 
erros e o aumento da degradação dos veículos por erro de operação; 

Capacitar os funcionários do setor para que possam prestar um serviço de manutenção de qualidade e 
para que tenham a capacidade de serem criativos e melhorarem suas atividades, diminuindo assim o 
número de falhas por erro de manutenção ou o número de retrabalhos.  

2 CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS  
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2.1. O regime de execução do presente contrato é o de empreitada por preço Lote, nos termos da Lei 
nº 8.666/93; 

a) Os serviços deverão ser prestados na sede da proponente vencedora  

b) A(s) empresa(s) ficará(ão) obrigadas a socorrer os veículos, utilitários, caminhões, máquinas e 
equipamentos parados ou avariados em locais de ação de serviço do Município de Novo Mundo, no 
prazo máximo de 02 (duas) horas após o recebimento da solicitação. 

c) A(s) empresa(s) deverá(ão) levar o equipamento até o Sede da empresa  onde providenciará seu 
reparo, se não for possível a locomoção do equipamento a empresa deverá realizar o serviço onde o 
mesmo se encontrar. 

d) A(s) empresa(s) vencedoras, não podendo assumir contratos nenhum com terceiros, que 
prejudiquem ou possam causar atrasos ou inviabilizem os trabalhos contratados com a Prefeitura de 
Novo Mundo. 

e) A(s) vencedora(s) terá(ão) obrigação de disponibilizar quantos funcionários sejam necessários para 
o bom andamento dos serviços de forma a não deixar equipamentos parados no pátio do barracão sem 
manutenção. 

f) O número mínimo de profissionais que a empresa deverá disponibilizar será de 01 mecânico com 
formação e 02 ajudantes, sendo que em casos que estiver muitos equipamentos precisando de 
manutenção, se necessário deverá contratar mais profissionais, quanto seja necessário. 

g) A(s) empresa(s) vencedora ficará(ão) responsável(eis) por toda manutenção mecânica dos 
equipamentos da Prefeitura e receberá um valor fixo mensal por toda prestação dos serviços. 

 

3 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. O valor  Parcial do lote  para a execução do contrato é de R$.................. (__________). 

3.2. O CONTRATANTE, independente das quantias previstas neste instrumento poderá sustar o 
pagamento de qualquer fatura ou recibo no todo ou em parte, nos seguintes casos; 

a) execução incorreta ocorrida nos serviços; 

b) existência de qualquer débito exigível pelo CONTRATANTE. 

 

4 CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. A vigência deste contrato será de XXX(meses), tendo início a partir da sua assinatura e término em 
31/12/2017. 
4.1.1. As etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto serão fixadas previamente pelo 
CONTRATANTE em cada caso e serão permanentemente acompanhadas pelo CONTRATANTE por 
intermédio da Secretaria Municipal de Administração.  

4.2. O presente contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos em até 60 (sessenta) 
meses se houver interesse público e conveniência econômico-financeira para o CONTRATANTE, 
conforme preceitua o artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, lavrando-se o competente termo de 
aditamento. 
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4.3. O termo aditivo para a prorrogação de prazo deverá ser firmado, quando houver interesse por 
parte do CONTRATANTE, nos termos do item 4.2, no máximo, até 05 (cinco) dias da data do seu 
vencimento.  

5 CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA 

5.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta dos recursos financeiros da Secretaria 
Municipal de Administração, alocados na dotação orçamentária: 

061 – 05.001.12.361.0006.2026.3390.39.00.00 
Órgão: Secretaria de Educação 
104 – 06.001.10.301.0021.2040.3390.39.00.00 
Órgão: Secretaria de Saúde 
140- 07.001.08.244.0011.2055.3900.39.00.00 
Órgão: Secretaria de Ação Social 
176- 08.001.20.606.0004.2065.3390.39.00.00 
Órgão: Secretaria de Agricultura 
201 – 09.001.26.782.0012.2075.3390.39.00.00 
Órgão: Secretaria de Obras 
 

6 CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

6.1. São direitos e responsabilidades do CONTRATADO: 

a) Prestar os serviços, objeto deste termo, obedecendo aos horários e prazos determinados pela 
Contratante. Devendo dispor de pessoal para trabalhar continuamente todos os dias da semana e 
ainda em finais de semana feriados e fora de horário expediente normal da Prefeitura; 

b) Utilizar equipamentos, ferramental e instrumental adequados, necessários e suficientes à correta 
execução dos serviços sob sua responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de 
segurança no que se refere à prevenção de acidentes; A vencedora deverá dispor de pelo menos 
das seguintes ferramentas: 

- Calibrador de Válvula 

- Cinta de anéis 

- Ferramenta de auxílio de regulagem de válvula do motor 

- Ferramenta de montagem de cubo em geral 

- Ferramenta de verificação de folga axial 

- Ferramenta específica para montagem de transmissão/eixo 

- Ferramenta para AFA (Análise de falha avançada) 

- Ferramenta para calibração de sistema hidráulico 

- Gromiometro 

- Jogo de chaves em geral 

- Paquímetro 

- Relógio Comparador 
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- Teste de manômetro em PSIKGA, quilo e Bar 

c) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na 
prestação dos serviços, 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) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes às prestações dos serviços de 
cada período; 

e) suspender o atendimento das solicitações do CONTRATANTE quando este deixar de honrar os 
pagamentos dos serviços já executados por um período acima de 90 (noventa) dias. 

f) Executar os serviços contratados, rigorosamente de acordo com as disposições previstas neste 
edital, obedecendo integralmente as normas técnicas vigente ou fornecidas pelo município, e ainda 
responsabilizar-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições 
estabelecidas; 

g)  Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações 
supramencionadas. 

h)  Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de Novo Mundo/MT ou a terceiros, por atos 
de seus empregados ou prepostos; 

i)  Recrutar em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer ônus e solidariedade do 
Município, os funcionários necessários, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive dos 
encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, seguros e quaisquer outros não 
mencionados no contrato em anexo, em decorrência da sua condição empregadora. 

j)  Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 

k)  Manter a CONTRATANTE informada de todos os detalhes dos serviços em execução, bem como 
de quaisquer irregularidades que possam colocar em risco a continuidade do trabalho. 

l)  Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se 
obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução dos serviços; 

m)  Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-à independentemente da que será exercida por esta 
Prefeitura; 

n)  Ressarcir todas as multas, indenizações ou despesas impostas a Contratante por autoridade 
competente, em decorrência do descumprimento do contrato, de Lei ou regulamento aplicável à 
espécie, quando se der por culpa exclusiva da CONTRATADA. 

o) Tratar como confidenciais as informações e os dados contidos nos documentos da 
CONTRATANTE, guardando total sigilo perante terceiros. 

p) Responsabilizar pelo deslocamento, alimentação e pousada, da equipe mecânica para socorrer os 
equipamentos avariados em áreas rurais ou fora do município. 

q)  Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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j) Executar, quando necessário, ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais 
para a boa execução do objeto do contrato; 

k) Utilizar somente pessoal técnico especializado e treinado para o desempenho das respectivas 
funções, pertencentes ao seu quadro de empregados, assumindo integralmente a responsabilidade 
por todo o ônus decorrente do fornecimento e administração dos recursos humanos necessários à 
execução do contrato, que não terão nenhum vínculo trabalhista para com o Contratante. 

l) Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do 
Contratante ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste 
termo. 

m) Providenciar, quando solicitado pelo Contratante, o imediato afastamento de empregado ou 
preposto que motivadamente tenha concorrido para referido fato. 

n) Adotar sistema de comunicação eficiente através de telefonia móvel para com o Contratante, para o 
caso de eventuais solicitações de manutenção corretiva e emergenciais, que conforme solicitado 
deverá ter imediatamente despachado um técnico, inclusive aos finais de semana e feriados. 

o) Encaminhar para a Secretaria de Finanças as notas fiscais concernentes aos serviços mensais 
executados, indicando no corpo da nota o veículo e a placa nos quais foram realizados os serviços. 

r) Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução do contrato, 
especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a 
consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte de pessoal e equipamentos, inclusive 
seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e 
responsabilidade da Contratada. 

6.2. São direitos e responsabilidades do CONTRATANTE os seguintes: 

a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações do 
CONTRATADO; 

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

c) homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostos 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 execução dos serviços por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura; 

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

g) efetuar os pagamentos devidos ao CONTRATADO no prazo estipulado no contrato depois do 
recebimento das notas fiscais e respectivas comprovações da execução de cada etapa, já 
devidamente atestadas pelo responsável da fiscalização; 

h) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial dos serviços ou pela inobservância de 
quaisquer das cláusulas deste contrato. 

i) efetuar sobre o valor de cada fatura o desconto do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza; 
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j) modificar o contrato unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitados os direitos do CONTRATADO; 

k) 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 execução dos serviços; 

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

c) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com o Município de 
Novo Mundo - MT por prazo não superior a dois anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações Públicas Federal, 
Estadual e 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. 

7.4. De qualquer sanção imposta o CONTRATADO poderá, no prazo máximo de cinco dias contados 
da intimação do ato, oferecer recurso ao 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. O CONTRATADO não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, na ocorrência de 
caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade do CONTRATANTE.  

8 CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS DE RESCISÃO 

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

a) o CONTRATADO não iniciar os trabalhos dentro de vinte e quatro horas contados da data do 
recebimento da "Ordem de Serviço" ou interrompê-los por mais de vinte e quatro horas sem justificativa 
aceita pelo CONTRATANTE; 



 

Rua Nunes Freire, Nº 12 – Alto da Bela Vista – Fone : (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.  

b) o CONTRATADO, sem prévia autorização do CONTRATANTE, ceder para terceiros o presente 
contrato, no todo ou em parte; 

c) o CONTRATADO atrasar por mais de vinte e quatro horas o cumprimento dos prazos parciais 
previstos nas solicitações do CONTRATANTE. 

d) o CONTRATADO não atender às exigências do CONTRATANTE relativamente à reparação de 
serviços executados com imperfeição ou utilização inadequada de produtos; 

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

f) o CONTRATADO deixar de cumprir qualquer cláusula, condições ou obrigações previstas neste 
contrato ou dele decorrentes; 

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

8.2. O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93, ocasião em que fará jus apenas à percepção dos honorários do 
período trabalhado. 

8.3. A rescisão deste contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da exigibilidade de débitos 
anteriores do CONTRATADO, 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; 

c) 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 DE LICITAÇÃO 

9.1. O presente contrato está vinculado em todos os seus termos ao processo de Licitação Modalidade 
Pregão Presencial nº 023/7 

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. O CONTRATADO deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de exigidas para habilitação. 

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 



 

Rua Nunes Freire, Nº 12 – Alto da Bela Vista – Fone : (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.  

12.1. A fiscalização da execução dos serviços será exercida pelo titular da Secretaria Municipal de 
Administração, independente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento 
dos serviços que venha a ser determinada pelo CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo. 

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

12.3. Todas as ordens de serviços ou requisições, instruções, reclamações e, em geral, qualquer 
entendimento entre a fiscalização e o CONTRATADO serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, 
não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações 
verbais. 

12.4. Da decisão tomada pela fiscalização poderá o CONTRATADO recorrer ao CONTRATANTE no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.  

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações nas especificações dos serviços se houver 
motivo justificado e fundamentado com a necessária antecedência. 

13.2. O CONTRATADO não poderá em hipótese alguma subcontratar total ou parcialmente a execução 
dos serviços objeto desse contrato. 

13.3. As prorrogações de prazo de execução de etapas dos serviços serão processadas nos termos do 
artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

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

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

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

14.2. E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE E CONTRATADO, 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, ____ de ____ de 2017. 

 

Antônio Mafini ........ 
Prefeito Municipal CONTRATADO 
CONTRATANTE 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
Nome: _________________________________ 
R.G. nº _________________________________ 
C.P.F. nº _______________________________ 
Assinatura:______________________________ 

Nome: _________________________________ 
R.G. nº _________________________________ 
C.P.F. nº _______________________________ 
Assinatura:______________________________ 
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ANEXO VI 

 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA - ME E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP 

 

 

Para fins de participação na Licitação (indicar o nº registrado no Edital), a (Nome 

completo da Empresa Proponente), CNPJ nº xxxxxx, sediada na (Endereço Completo), DECLARA, sob 

as penas da lei que é (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma de 

Lei Complementar Federal nº 123, de 14.12.2006 e que não se encontra em nenhuma das situações do 

§ 4º do art. 3º da referida Lei. 

 

Local e data. 

 

 

Nome e Identificacão do declarante. 
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ANEXO VII 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 020/2017 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Novo Mundo e as 
empresas vencedoras do certame licitatório referente ao Pregão Presencial nº 023/2017, tendo por 
OBJETO Registro de Preço para  a Futura e Eventual Prestação de serviços mecânicos e Serviços 
elétricos de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, utilitários e máquinas Leves e  
pesadas, da frota oficial da Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT e outros veículos que 
venham a ser incorporados. O Município de Novo Mundo por intermédio da Prefeitura Municipal de 
Novo Mundo inscrita no CNPJ nº 01.614.517/0001-33, situado na Rua Nunes Freire, 12 – Alto da Bela 
Vista – Novo Mundo - MT – CEP 78.528-000 neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Antônio Mafini, 
residente e domiciliado nesta cidade de Novo Mundo – MT, portador do RG n. 3.631.566-0 SSP/PR, e 
do CPF n. 554.863.719-34, com obediência geral a Lei nº 10.520 de 17/07/2002, e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666 de 21/06/1993 (e suas alterações posteriores) e, das demais normas legais 
aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro 
de Preços nº 023/2017, Ata de julgamento de Preços, e homologada pelo ordenador de despesas 
desta Prefeitura, RESOLVEM registrar os preços da(s) empresa vencedora (s) que incidirá no valor dos 
produtos e serviços, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela 
alcançada no lote, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório, Termo de 
Referência e seus anexos e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação do 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP destinado a contratações futuras sujeitando-se as partes 
às normas constantes das Leis e Decretos supracitados e em conformidade com as disposições a 
seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto IMEDIATO do presente instrumento é de registrar o preço UNITÁRIO obtido na licitação 
PREGÃO PRESENCIAL nº 023/2017; enquanto o objeto MEDIATO será a contratação futura da 
empresa ..........................................................., visando o fornecimento dos materiais e serviços 
constantes do aludido Termo de Referência que acompanhou o Edital da citada licitação e que ora o 
integra. 

1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital 
da licitação são estimadas, podendo, nos limites do § 1º do art. 65 da LLC, ser acrescidas de 
conformidade com a demanda do período de vigência desta Ata de Registro de Preço (ARP). 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VENCEDORA, DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO 

2.1. – A licitante vencedora, o lote, quantidade, unidade, especificação, fornecedor, e o preço unitário 
estão registrados nessa Ata de Registro de Preço, e encontram-se indicados na tabela abaixo: 

2.2 – Registro de Preço da empresa  .........................inscrita no CNPJ sob o nº................localizada 
na....................Bairro.............cidade de .............CEP.............representada pelo seu...........senhor 
............CPF nº..........RG sob o nº..........residente e domiciliado na..............Bairro 
........cidade......................, 

 

Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário 
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CLAUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO 

3.1. Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório com fundamento nas Leis nº 
10.520/02 e 8.666/93 e no Decreto municipal nº 005/2011. 

3.2. Regularmente convocado para retirar a solicitação de empenho, o fornecedor cumprirá fazê-lo no 
prazo máximo de 02 (dois) dias, prorrogáveis por uma única vez, se houver justificativa aceita pela 
Prefeitura, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas. 

3.3. O fornecedor fica incumbido de apresentar procuração, contrato social, carta de preposição ou 
documento equivalente (original ou cópia autenticada), que designe expressamente o seu 
representante habilitado para retirada da solicitação de empenho. 

3.4. A assinatura de recebimento no verso da solicitação de empenho ou a assinatura na Ata de 
Registro de Preço supre a necessidade de convocação. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. O registro de preço constante desta Ata firmada entre a Prefeitura e a empresa que apresentou a 
proposta classificada em 1º lugar em consequência do presente certame, terá validade pelo prazo de 
12 (doze) meses contados a partir da assinatura da referida Ata de Registro de Preços. 

4.2. Durante o prazo de validade da ARP, o órgão gerenciador ou aderente não ficará obrigado a 
adquirir os produtos exclusivamente pelo SRP, podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno 
e conveniente, ou mesmo proceder às aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, nos 
termos da legislação vigente, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização à empresa 
signatária do SRP. 

4.3. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na íntegra, 
todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de 
qualquer de suas cláusulas. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1. A Gerência da Ata de Registro de Preços ficará a cargo da Prefeitura, nos termos das normas que 
regem a matéria e normatizações internas. 

5.2. A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua vigência, poderá a critério da 
licitadora, ser utilizada por órgãos e entidades interessadas, desde que previamente autorizada pelo 
órgão gerenciador. 

5.3. Os órgãos ou entidades interessados na utilização da Ata de Registro de Preços deverão 
encaminhar solicitação prévia ao órgão gerenciador/Departamento Administrativo da Prefeitura 
Municipal. 

5.4. A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica condicionada aos seguintes pressupostos: 

a) Não-comprometimento da capacidade operacional do fornecedor; 
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b) Anuência expressa do fornecedor. 

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO 

6.1. O preço unitário registrado para a empresa signatária deste instrumento é aquele constante na 
Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação. 

6.2. Em cada fornecimento, o preço total será o valor unitário multiplicado pela quantidade de que se 
deseja dos materiais. 

6.3. É vedado qualquer reajuste de preços exceto por força de legislação em vigor que assim o permita. 

6.4. Caso reste frustrada também a negociação com as demais empresas, o órgão gerenciador 
cancelará total ou parcialmente esta Ata adotando as medidas cabíveis para a nova aquisição 
desejada. 

6.5. Visando subsidiar eventuais revisões, o órgão gerenciador realizará nova Pesquisa de preços. 

6.6. Nos preços unitários registrados estão incluídas todas as despesas e taxas de qualquer espécie 
relativas ao objeto registrado (encargos sociais etc.). 

CLÁUSULA SÉTIMA – MODO DE RECEBIMENTO 

7.1. O recebimento provisório ocorrerá no momento da entrega ao Fiscal do Contrato que verificará e 
confrontará o produto para verificar a qualidade do serviço prestado e/ou do produto entregue com o 
especificado no Termo de Referência. 

7.2. O recebimento definitivo deverá ocorrer após a entrega do serviço e/ou do material. 

7.3. Em se verificando vícios ou defeitos no serviço prestado ou no material, o fornecedor será 
informado para corrigi-lo imediatamente, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para 
recebimento definitivo. 

7.4. A informação ao fornecedor sobre vícios ou defeitos na prestação do serviço e entrega do material 
será realizada pelo Fiscal do Contrato. 

7.5. Em relação a eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no artigo 65, §2º, inciso II, da 
Lei nº. 8.666/93, podendo os órgãos adquirirem quantidade inferior ao estimado, sem necessidade de 
anuência da signatária da ARP. 

CLÁUSULA OITAVA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

8.1. O prazo máximo para a realização dos serviços será de 24 (vinte e quatro) horas, quando os 
serviços forem mais complexos e de 04 (quatro) horas quando menos complexo, a contar da 
Requisição ou apresentação de Autorização para a realização dos serviços. Os materiais deverão ser 
entregues em no máximo 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação pelo setor de compras. 

8.2. A cada despesa ou período, o órgão gerenciador ou aderente da ARP providenciará a expedição 
da solicitação de empenho ou documento similar e notificará a empresa para proceder a retirada do 
mesmo. 

8.2.1. A notificação poderá ser feita diretamente na sede da empresa, por fac-símile ou e-mail, 
conforme informações constantes na proposta. 

8.2.2. Caso a notificação ocorra diretamente na sede da empresa, a mesma poderá ser acompanhada 
da Solicitação de Empenho/NAD. 
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8.3. Recebida a notificação, a empresa terá 02 (dois) dias úteis para retirada da Solicitação de 
Empenho/NAD. 

8.4. A retirada da Solicitação de Empenho/NAD somente poderá ser efetuada por preposto ou 
representante da empresa acompanhado de documento idôneo que comprove essa situação, bem 
como, do respectivo documento de identificação. 

8.5. Se a empresa com preço registrado em primeiro lugar não retirar ou se recusar a receber a 
Solicitação de Empenho/NAD, sem justificativa plausível e aceita pelo órgão gerenciador, este 
convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar para efetuar o fornecimento nas 
condições próximas do primeiro colocado, e assim por diante. 

8.6. Os serviços e/ou produtos serão recebidos provisoriamente para verificação de conformidade da 
quantidade e da qualidade; 

8.8. O recebimento definitivo dar-se-á se verificado que a empresa apresentou os serviços e/ou 
produtos conforme especificações apresentadas no Termo de Referência; 

8.8.1. Em se verificando problemas na prestação dos serviços e/ou entrega dos materiais, a empresa 
será informada para corrigi-los, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para 
recebimento definitivo. 

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES GERAIS DO FORNECEDOR 

9.1. Manter, durante a vigência da ARP, todas as condições de regularidade fiscal, trabalhista e 
previdenciário exigidas no edital de licitação respectivo. 

9.2. Executar fielmente o objeto desta Ata, comunicando, imediatamente, ao representante legal do 
órgão gerenciador ou aderente qualquer fato impeditivo de seu cumprimento. 

9.3. Responder às notificações no prazo estabelecido. 

9.4. Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de prestação de serviço 
e o fornecimento ao órgão gerenciador e aos órgãos parceiros. 

9.5. Efetuar a execução do objeto licitado, ainda que em quantidades diferentes ao previsto no Termo 
de Referência. 

9.6. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação exigidas em Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

10.1. Gerenciar a ARP – Ata de Registro de Preço. 

10.2. Notificar o fornecedor para verificar o seu aceite em caso de fornecimento para órgãos aderentes. 
(em casos de adesão) 

10.3. Encaminhar cópias da ARP aos órgãos aderentes. 

10.4. Conduzir o procedimento de penalização ao fornecedor, responsabilizando-se, inclusive, pela sua 
aplicação, exceto quando se tratar de litígio entre órgão aderente e fornecedor. 

10.4.1. Caberá ao órgão aderente a aplicação de penalidade ao fornecedor em caso de 
descumprimento das cláusulas desta ata, devendo ser encaminhada cópia para conhecimento da 
decisão de aplicação de penalidade ao fiscal da ARP. 

10.5. Mediante solicitação do órgão aderente efetuar o devido termo aditivo de acréscimo quantitativo 
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do objeto. 

10.6. Cancelar, parcial ou totalmente, a ARP. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

11.1. O órgão gerenciador ou aderente fiscalizará o exato cumprimento das cláusulas e condições 
estabelecidas no presente instrumento, cada qual na sua respectiva competência. 

11.1.1. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral 
responsabilidade pelos encargos que são de sua competência. 

11.2. Cada órgão aderente deverá indicar o fiscal-gestor do contrato. 

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

12.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, total ou parcialmente, de forma unilateral pelo 
órgão gerenciador, quando: 

a) O fornecedor não dispuser a substituir os materiais que vierem a apresentar defeitos de qualidade 
e/ou refazer os serviços que não atenderem as especificações; 

b) O fornecedor não cumprir as obrigações constantes deste Instrumento; 

c) O fornecedor não retirar a solicitação de empenho no prazo estabelecido, sem apresentar 
justificativa aceita pelo fiscal do contrato do órgão gerenciador ou órgão aderente; 

d) O fornecedor, na execução do contrato, incorrer numa das hipóteses enumeradas no artigo 14º do 
Decreto municipal nº. 005/2011 e no artigo 78 da Lei n. 8.666/93; 

e) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado nos autos;  

f) Demais sanções previstas no Edital e Termo de Referência. 

12.2. O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas, assegurados o 
contraditório, será comunicado ao fornecedor e publicado na Imprensa Oficial. 

12.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fatos 
supervenientes que venham a comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes da Teoria da 
Imprevisão, devidamente comprovados. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 

13.1.A Prefeitura efetuará a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais, quando 
for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da empresa contratada, 
na estrita ordem cronológica da data de sua exigibilidade, a partir da data de entrega da Nota Fiscal ao 
DEPARTAMENTO FINANCEIRO, a ser processada em duas vias, com todos os campos preenchidos 
discriminando valores unitários e totais do item, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor 
responsável pelo recebimento do bem, constando, ainda, o número do banco, da agência e da conta- 
corrente onde deseja receber seu crédito. 

14.2. A cada pagamento será verificada a situação de validade dos documentos exigidos na 
habilitação. 
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14.3. Em existindo documento com prazo de validade vencido ou irregular, o fornecedor será notificado 
para regularizar. 

14.4. O fornecedor, depois de notificado, terá o prazo de 15 (quinze) dias para proceder à 
regularização. Findo o prazo, em não se manifestando ou não regularizando, o fato deverá ser 
certificado e comunicado ao Departamento Administrativo do órgão gerenciador para as providências 
cabíveis. 

14.5. Caso a documentação esteja disponível na internet, o próprio órgão gerenciador ou aderente 
poderá baixá-la e carrear para os autos, sem necessidade de comunicar o fato ao fornecedor. 

14.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal é recomendado que o fornecedor faça constar, para fins de 
pagamento, o nome e número do banco, da agência e da conta corrente, assim, como, se disponível, o 
número do fac-símile. 

14.7. 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%. 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CONDIÇÕES DE FATURAMENTO 

15.1. O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc.) deverá ser encaminhado ao órgão 
comprador, que terá o prazo de até 30 (trinta) dias para dar a liquidação da despesa, na forma 
estatuída no art. 40, XIV, “a” da Lei nº 8.666/93, ou interromper o prazo, no caso de qualquer 
incorreção detectada. 

15.2. O documento de cobrança será emitido em nome do órgão comprador, sem emendas ou rasuras, 
fazendo menção expressa ao número da Solicitação de Empenho e contendo todos os dados da 
mesma. 

15.2.1. O número de inscrição no CNPJ da empresa deverá ser o mesmo da documentação 
apresentada para habilitação, da Proposta Comercial e do documento de cobrança, que serviu de base 
para emissão da Solicitação de Empenho/ordem de fornecimento. 

15.3. Todos os tributos incidentes sobre os produtos ou serviços deverão estar inclusos no valor total 
do documento de cobrança, observada a legislação tributária aplicável à espécie. 

15.4. No documento de cobrança deverão constar o nome e o número do banco, bem como o nome e 
número da agência e o número da conta corrente na qual se executará o depósito bancário para 
pagamento repetindo-se os dados contidos na Proposta Comercial. 

15.5. Qualquer alteração de dados bancários somente será permitida desde que efetuada em papel 
timbrado da empresa, assinada por representante legal, devidamente comprovado por documento hábil 
e encaminhado ao órgão comprador, antes do processamento do respectivo pagamento. 

15.6. No documento de cobrança não deverá constar descrição estranha ao constante da Solicitação 
de Empenho. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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A recusa injustificada da empresa em retirar a Solicitação de Empenho/ordem de fornecimento dentro 
do prazo estabelecido no Item 3.2 configurará falta grave e ensejará, a critério do órgão gerenciador, a 
aplicação de uma das seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, de conformidade com o art. 78 
da Lei nº 8.666/93: 

a) Descredenciamento e impedimento de licitar ou contratar com a Administração por até 02 (dois) 
anos; ou  

b) Declaração de inidôneo do fornecedor, impedindo-o de licitar ou ser contratado pela Administração 
Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando então poderá solicitar a sua reabilitação. 

16.2. O atraso injustificado na entrega do objeto deste certame sujeitará a empresa, à multa moratória, 
conforme estabelece o art. 86, da Lei nº 8.666/93, com aplicação do percentual de 0,5% (meio por 
cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), a juízo da Administração. 

16.3. A multa prevista neste item será recolhida em guia própria a Prefeitura Municipal de Novo Mundo, 
e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 16.4, 
b. 

16.4. Em ocorrendo a inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar 
à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo 87, da Lei nº 8.666/93: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o 
valor da parte inadimplida; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Novo Mundo, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução 
total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura, será aplicado o limite máximo temporal 
previsto para a penalidade que é de 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, c/c art. 7º 
da Lei nº 10.520/02 e art. 14 do Decreto nº 3.555/00. 

16.5. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da intimação por parte da Prefeitura, o respectivo valor será encaminhado para execução 
pela Procuradoria da Fazenda Municipal. 

16.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo 
devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

16.7. Serão publicadas na imprensa oficial as sanções administrativas previstas no item 16.4, c, d, 
deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 

16.8. O Possível órgão aderente a ARP será o responsável pelas sanções administrativas aplicáveis ao 
fornecedor, inclusive aplicação da pena prevista nesta ARP, de acordo com o que preceitua a Lei nº 
10.520/2002, 8.666/1993 e pelo Decreto Municipal nº 005/2011 e regimento interno correspondente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

17.1- Considerando o prazo de validade estabelecido na cláusula quarta da ata e, em atendimento ao § 
1º do artigo 28 da Lei Federal nº 9.069 de 29/06/1995, e Lei Federal 10.192/2001 e demais legislações 
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pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 
(doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do edital 
do Pregão Presencial nº 023/2017, o qual integra a presente ata de Registro de Preços. 

17.2- Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, 
comprovadamente, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e 
financeiro da avença. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

18.1. Esta Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir 
especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes: 

a) Edital de Pregão Presencial nº 023/2017 e Termo de Referência; 

b) Ata da Sessão Pública; 

c) Proposta escrita do fornecedor ou recomposição de preço, caso houver. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

19.1. O fornecedor reconhece os direitos do órgão gerenciador relativos ao presente instrumento: 

a) Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos termos 
do art. 65 da Lei nº 8.666/93, respeitados os direitos do Fornecedor; 

b) Cancelá-lo, total ou parcialmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93; 

c) Aplicar as penalidades motivadas pela inexecução, total ou parcial, deste instrumento; 

d) Fiscalizar o fornecimento dos materiais. 

e) Os órgãos aderentes serão responsáveis pela sua fiscalização. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – COMUNICAÇÕES 

20.1. As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número deste 
instrumento e o assunto específico da correspondência. 

20.1.1. As comunicações feitas ao órgão gerenciador, deverão ser endereçadas à: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

20.2. Eventuais mudanças de endereço dos órgãos aderentes ou dos fornecedores deverão ser 
comunicadas por escrito ao órgão gerenciador. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
21.1 – Todas as despesas decorrentes deste contrato decorrente do processo licitatório de modalidade 
Pregão Presencial n° 023/2017 correrão por conta de recursos próprios consignados no Orçamento 
Municipal, alocados nas seguintes dotações orçamentárias: 
 
061 – 05.001.12.361.0006.2026.3390.39.00.00 



 

Rua Nunes Freire, Nº 12 – Alto da Bela Vista – Fone : (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.  

Órgão: Secretaria de Educação 
 
104 – 06.001.10.301.0021.2040.3390.39.00.00 
Órgão: Secretaria de Saúde 
 
140- 07.001.08.244.0011.2055.3900.39.00.00 
Órgão: Secretaria de Ação Social 
 
176- 08.001.20.606.0004.2065.3390.39.00.00 
Órgão: Secretaria de Agricultura 
 
201 – 09.001.26.782.0012.2075.3390.39.00.00 
Órgão: Secretaria de Obras 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

22.1. Todo instrumento de procuração deverá constar firma reconhecida do mandante, nos termos do 
art. 654, § 2º, do Código Civil. 

22.2. O fornecedor obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ele assumida, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as Cláusulas ora 
avençadas, e ainda com as normas previstas na Lei n. 8.666/93 e legislação complementar, durante a 
vigência desta Ata de Registro de Preços. 

22.3. Os casos omissos serão resolvidos em reuniões formais realizadas pelo Fiscal da Ata de Registro 
de Preços com a empresa contratada ou seu procurador e a quem interessar, lavrando-se, ao final da 
reunião, ata circunstanciada assinada por todos os presentes e encaminhado-a ao Prefeito para 
Homologação e Despacho. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

23.1. Para eficácia do presente instrumento, a Contratante providenciará seu extrato de publicação 
Jornal Oficial dos Municípios – AMM, em conformidade com o disposto no art. 20 do Decreto nº 
3.555/2000. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO 

24.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Guarantã do Norte - MT para dirimir quaisquer controvérsias 
advindas da execução desta Ata de Registro de Preços. 

24.2. E por estarem de acordo, depois de lidos e assinados, as partes firmam a presente ARP em 
02(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Gerência 
Setorial de Licitação do órgão gerenciador, na forma do art. 60 da Lei nº 8.666/93. 

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

 
Luciana Da Silva Betarelo Antônio Mafini 
Pregoeira Oficial Prefeito Municipal 
 
 
------- 
Representante empresa  


