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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 

NUMERO: 028/2017 

 
NOME/RAZÃO SOCIAL: 
 

 
CIDADE: 
 

ESTADO: 
 

 
TELEFONE: 
 

FAX: 
 

E-MAIL 
 

 
PESSOA PARA CONTATO: 
 

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

 
LOCAL: 
 

DATA: 

 
ASSINATURA: 
 

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

 
Novo Mundo – MT                                                    DATA: 11/07/2017 
 
 
 
 

Luciana da Silva Betarelo 
Pregoeira 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 
 
1. PREÂMBULO 

1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por sua Pregoeira 
designada pela Portaria nº. 143/2017, 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 para registro de preços, do tipo MAIOR DESCONTO 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. 

1.2. 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 26 de Julho 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.  

 
2- DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
2.1. Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para: 
 

“Aquisição de PEÇAS e ACESSÓRIOS ORIGINAIS de 1ª LINHA ou 
GENUÍNAS, visando a manutenção preventiva e corretiva dos veículos, leves, 
utilitários, camionetes, ambulâncias, caminhões, ônibus e máquinas pesadas da 
frota municipal, para atender as necessidades da Administração Pública 
Municipal de Novo Mundo-MT”. 

 
2.2. As especificações completas dos produtos a serem adquiridos constam no ANEXO I deste 
procedimento licitatório. 

 
2.3. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  

 
014 -  02.001.04.122.0002.2003.3390.30.00.00 

 
033 – 03.001.04.122.0002.2015.3390.30.00.00 

 
058 – 05.001.12.361.0006.2026.3390.30.00.00 

 
100 – 06.001.10.301.0021.2040.3390.30.00.00 

 
138 – 07.001.08.244.0011.2055.3390.30.00.00 

 
173 – 08.001.20.606.0004.2065.3390.30.00.00 

 
198 – 09.001.26.782.0012.2075.3390.30.00.00 

 
3 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
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3.1. Esta licitação está aberta EXCLUSIVAMENTE as MICRO EMPRESAS e EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE, conforme o Art. 38, Inciso I da Lei Municipal 286/2009, Lei Federal 123/2006 e 
alterada pela Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, e que se enquadrem no ramo de atividades 
pertinentes ao fornecimento do objeto da presente licitação e atendam as condições exigidas neste Edital. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.10. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, na própria sessão 
pública, após verificação da documentação de habilitação. 

3.2.11. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeitos de habilitação, conforme item 8 deste Edital, sob pena de inabilitação, ainda que essa 
apresente alguma restrição. 

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

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

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

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

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

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

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

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

c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado, ou equivalente em 
caso de MEI. 

d) cartão de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídica (CNPJ); 
4.2.1. É obrigatória a apresentação de documento com foto para conferência pelo pregoeiro. 
4.3. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 

credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o documento 
para os fins deste procedimento licitatório. 

4.4. Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
constantes no item 8 do edital, conforme ANEXO II, a qual deverá ser apresentada por fora do envelope, 
juntamente com a Carta de Credenciamento. 

4.5. A presença do licitante ou representante legal é obrigatória, para exercer os direitos de ofertar 
lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a presença da licitante ou de seu representante 
em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada por fora dos envelopes. 
 
5 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

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



 

 Nunes Freire, Nº 12 – Alto da Bela Vista – Fone (Rua Fax): (66) 3539-6244 

CEP:78.528-000 - Novo Mundo -MT 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT 

CNPJ: 01.614.517/0001-33 

P. M. N. M. 

Fls 

Rub.  

 

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

 
ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO 
PREGÃO PRESENCIAL No 028/2017 
RAZÃO SOCIAL 
No DO CNPJ DA LICITANTE 

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

 
ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO 
PREGÃO PRESENCIAL No 028/2017 
RAZÃO SOCIAL 
No DO CNPJ DA LICITANTE 

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

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

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

6.1. No dia 26 de Julho de 2017 às 8 horas, na presença das licitantes e demais pessoas presentes 
à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 -PROPOSTA DE 
PREÇO e nº 02 – DOCUMENTOS para procedimento do certame. 

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

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

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

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

7.1.2 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. 

7.1.3. A proposta deverá ser apresentada, impressa e por meio eletrônico, sendo a última datada e 
assinada pelo representante legal da empresa, e deverá conter: 

a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, nº do CNPJ, telefone/e-mail (se 
houver), e-mail e nome da pessoa indicada para contatos; 
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b) prazo de validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-
limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 
10.520, de 17-07-2002. A falta de indicação de prazo de validade da proposta será interpretada como o 
prazo mínimo estipulado pela administração.  

7.1.3. Os lances serão recebidos sucessivamente, na proporção nunca inferior a 0,5% sobre o valor 
do item apurado após cada lance. 

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

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

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

7.1.7. A proposta será julgada pelo MAIOR DESCONTO por lote, apurado após a etapa dos lances 
e de acordo com as especificações do produto. 

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

entendimento (item a item). 
d) Não informarem a marca dos produtos ofertados.  
e) Deixar de apresentar a proposta em meio físico e eletrônico. 
7.1.9. Serão desclassificados os itens com valores considerados inexeqüíveis. 
7.2. Havendo propostas com valores contendo mais de duas casas decimais, serão consideradas 

apenas duas, desprezando-se as demais. 
7.2.1. Não serão aceitos valores unitários iguais a zero, inexeqüíveis ou excessivos, sendo 

entendido como excessivos aqueles superiores aos praticado no mercado. 
 

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
8.1. Serão classificadas todas as propostas que se apresentarem em conformidade com os 

requisitos estabelecidos neste Edital.  
 
8.1.1. Nos termos do Decreto nº 5.450/2005, somente haverá a desclassificação do licitante, na 

hipótese de incompatibilidade entre a proposta apresentada e o valor estimado, ou seja, quando encerrada 
a etapa de lances e o pregoeiro examinar a proposta classificada e verificar a habilitação do licitante. 
Assim também dispõe o Acórdão nº 2.131/2016, do Tribunal de Contas da União – TCU, que deu ciência 
ao órgão público de que a desclassificação das licitantes, antes da fase de lances, em decorrência da 
apresentação de propostas cujos valores são superiores ao valor estimado afronta à Lei nº 10.520/2002 e 
ao Decreto nº 5.450/2005. 

 
8.2. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, as propostas serão 

classificadas, pelo respectivo tipo de julgamento, em ordem decrescente, e passarão para a fase de 
lances; 

8.3.  No decorrer da sessão todos os autores serão convidados, a apresentarem novos lances 
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os valores oferecidos nas propostas iniciais, desde que 
distintos dessas, onde a partir do autor da proposta classificada como de maior desconto, será a  
proclamação do vencedor. 
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8.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances. 

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

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

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

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

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

8.9. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de 
menor valor unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente 
com o proponente para que seja obtido proposta melhor, bem como decidir por desclassificar ou não, o 
licitante, que permanecer com incompatibilidade entre a proposta apresentada e o valor estimado, 
priorizado o interesse público. 

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

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

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

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

8.14. Caso por algum motivo legal, seja desabilitada a proposta classificada em primeiro lugar, o 
pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, 
procedendo abertura dos envelopes contendo a documentação da habilitação em sessão ou sessões 
convocadas para essa finalidade, obedecendo a ordem de classificação. 

8.15. Caso seja necessário habilitar o segundo ou os outros classificados sucessivos, será 
homologada a respectiva proposta por ele ofertada na sessão, podendo, o Pregoeiro, negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido proposta melhor, bem como decidir por desclassificar 
ou não, o licitante, caso permaneça com incompatibilidade entre a proposta apresentada e o valor 
estimado, priorizado o interesse público. 

 
 
8.15. SERÃO DESCLASSIFICADAS: 

a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que 
contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar 
dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos 
requisitos do ITEM 7; 

b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis; 
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c) as propostas que não apresentem as especificações exigidas. 
8.16. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 
8.17. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 

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

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

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

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

 
9.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Cédula de identidade e CPF dos diretores ou proprietário ( original e copia ou copia 
autenticada); 

b) Registro de Firma Individual, no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

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

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

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

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União emitida pela Receita federal do Brasil; 

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

licitante; 
d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);  
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista; 

9.4. 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 ou se não constar data de validade emitida em no máximo 
180 dias anterior a data do certame. 

9.5 TODAS AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR DECLARAÇÃO CONFORME O ANEXO IV  
a) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, assinada pelo representante legal da licitante, conforme ANEXO IV.  
 

O envelope de documentação deste pregão que não for aberto permanecera devidamente lacrado 
em poder do pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação do resultado da licitação, 
devendo o licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do 
envelope. 
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Obs.: Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou servidor do Setor de 
Licitações da Prefeitura de Novo Mundo ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial, ficando 
aqueles obtidos por meio da Internet dispensados de autenticação e sujeitos a sua verificação. 
 
10 - DA ADJUDICAÇÃO: 

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

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

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

11 - DOS RECURSOS: 

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

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

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

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

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

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

11.7. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
 
12 – DA ENTREGA: 

12.1. O fornecimento dos itens licitados será feito parceladamente de acordo com as necessidades 
da CONTRATANTE ao longo de todo o período de vigência da ata ou da execução do contrato. 

12.2. A entrega de quaisquer itens, deverão ser feita na Prefeitura Municipal de Novo Mundo, Rua 
Nunes Freire, Nº 12 – Alto da Bela Vista, CEP: 78.528-000 ou no local que esta indicar em um prazo 
máximo de 05 (Cinco) dias após a solicitação do mesmo, por conta da CONTRATADA. 

12.4. Verificada a não-conformidade dos itens, o licitante vencedor deverá promover as correções 
necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste Edital. 
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13 - DO PAGAMENTO: 
13.1. O pagamento será efetuado mensalmente, após a entrega do produto devidamente avaliado 

pela comissão competente, em moeda corrente nacional. 
13.3. O pagamento do valor, em moeda corrente, será efetuado na forma TED ou Transferência 

Bancária em nome da empresa vencedora do certame. 
13.4. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 

do número do Pregão e do Contrato, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do equipamento e 
posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

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

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

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

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

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

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

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

14.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
14.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
15 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

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

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

16.1. Todos os produtos ofertados deverão atender aos requisitos de qualidade, utilidade, 
armazenamento e segurança compatíveis com as recomendadas pela ABNT e INMETRO, ou norma 
equivalente. 
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16.2. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do Edital, deverão ser suscitadas por escrito, ao Município de Novo Mundo, no 
Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, pelo telefone 
(66)3539-6244/3539-6003 ou pelo e-mail: licitacaonovomundo@hotmail.com , no horário de expediente, 
preferencialmente, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada para recebimento dos 
envelopes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Novo Mundo-MT 11 de Julho de 2017. 

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

 
PROCESSO LICITATÓRIO  Nº 036/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 
 
1 – OBJETO 
 
1.1. REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada no 
fornecimento de PEÇAS e ACESSÓRIOS ORIGINAIS de 1ª LINHA ou GENUÍNAS, visando a 
manutenção preventiva e corretiva dos veículos, leves, utilitários, camionetes, ambulâncias, caminhões, 
ônibus e máquinas pesadas da frota municipal, para atender as necessidades da Administração Pública 
Municipal de Novo Mundo-MT. 
 
1.2. Dos lotes do objeto, valor estimado e percentual de desconto de referência: 

 

Lote Descrição Qtde. de 
veículos 

Valor 
Estimado 

Percentual de 
Desconto % 

1 Peças da marca Atron que compõem a 
frota de veículos da Prefeitura.  

1 9.000,00 24,00 

2 Peças da marca Citroen que compõem a 
frota de veículos da Prefeitura. 

1 16.895,00 16,00 

3 Peças da marca Fiat que compõem a frota 
de veículos da Prefeitura. 

8 59.818,00 14,72 

4 Peças da marca Ford que compõem a 
frota de veículos da Prefeitura. 

2 24.989,00 21,75 

5 Peças da marca GM/Chevrolet que 
compõem a frota de veículos da 
Prefeitura. 

4 30.580,00 16,00 

6 Peças da marca Iveco que compõem a 
frota de veículos da Prefeitura. 

1 8.703,00 16,00 

7 Peças da marca Marcopolo que 
compõem a frota de veículos da 
Prefeitura. 

8 78.890,00 19,40 

8 Peças da marca Mercedes Bens que 
compõem a frota de veículos da 
Prefeitura. 

3 40.642,00 20,95 

9 Peças da marca Nissan que compõem a 
frota de veículos da Prefeitura. 

3 22.700,00 16,00 

10 Peças da marca Peujeot que compõem a 
frota de veículos da Prefeitura. 

1 27.180,00 16,00 

11 Peças da marca Volkswagem que 
compõem a frota de veículos da 
Prefeitura. 

2 13.093,00 20,40 

12 Peças da marca Volkswagem que 6  16,00 
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compõem a frota de veículos/ônibus da 
Prefeitura. 

77.660,00 
 

13 Peças da marca Mitsubishi que compõem 
a frota de veículos da Prefeitura. 

1 10.880,00 16,00 

14 Peças da marca Yamaha que compõem a 
frota de veículos da Prefeitura. 

2 1.350,00 10,00 

15 Peças da marca Honda que compõem a 
frota de veículos da Prefeitura. 

2 1.540,00 16,00 

16 Peças da marca Case que compõem a 
frota de Máquinas da Prefeitura. 

2 44.300,00 12,00 

17 Peças da marca Caterpillar que compõem 
a frota de Máquinas da Prefeitura. 

1 39.870,00 11,00 

18 Peças da marca Fiat Allis que compõem 
a frota de Máquinas da Prefeitura. 

1 18.480,00 12,00 

19 Peças da marca Foton que compõem a 
frota de Máquinas da Prefeitura. 

2 57.690,00 11,00 

20 Peças da marca Komatsu que compõem 
a frota de Máquinas da Prefeitura. 

3 77.080,00 12,00 

21 Peças da marca Montana que compõem a 
frota de Máquinas da Prefeitura. 

1 13.520,00 11,00 

22 Peças da marca New Holland que 
compõem a frota de Máquinas da 
Prefeitura. 

2 12.154,00 12,00 

23 Peças da marca Randon que compõem a 
frota de Máquinas da Prefeitura. 

1 23.940,00 12,00 

24 Acessórios da marca Atron que compõem 
a frota de veículos da Prefeitura.  

1 1.000,00 24,00 

25 Acessórios da marca Citroen que 
compõem a frota de veículos da 
Prefeitura. 

1 1.870,00 16,00 

26 Acessórios da marca Fiat que compõem a 
frota de veículos da Prefeitura. 

8 6.640,00 14,72 

27 Acessórios da marca Ford que compõem 
a frota de veículos da Prefeitura. 

2 2.770,00 21,75 

28 Acessórios da marca GM/Chevrolet que 
compõem a frota de veículos da 
Prefeitura. 

4 3.390,00 16,00 

29 Acessórios da marca Iveco que compõem 
a frota de veículos da Prefeitura. 

1 967,00 16,00 

30 Acessórios da marca Marcopolo que 
compõem a frota de veículos da 
Prefeitura. 

8 14.489,00 19,40 

31 Acessórios da marca Mercedes Bens que 
compõem a frota de veículos da 
Prefeitura. 

3 4.515,00 20,95 

32 Acessórios da marca Nissan que 
compõem a frota de veículos da 
Prefeitura. 

3 2.520,00 16,00 
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33 Acessórios da marca Peujeot que 
compõem a frota de veículos da 
Prefeitura. 

1 3.020,00 16,00 

34 Acessórios da marca Volkswagem que 
compõem a frota de veículos da 
Prefeitura. 

2 1.454,00 20,40 

35 Acessórios da marca Volkswagem que 
compõem a frota de veículos/ônibus da 
Prefeitura. 

6 
 

18.766,00 
 

16,00 

36 Acessórios da marca Mitsubishi que 
compõem a frota de veículos da 
Prefeitura. 

1 1.088,00 16,00 

37 Acessórios da marca Yamaha que 
compõem a frota de veículos da 
Prefeitura. 

2 435,00 10,00 

38 Acessórios da marca Honda que 
compõem a frota de veículos da 
Prefeitura. 

2 571,00 16,00 

39 Acessórios da marca Case que compõem 
a frota de Máquinas da Prefeitura. 

2 4.430,00 12,00 

40 Acessórios da marca Caterpillar que 
compõem a frota de Máquinas da 
Prefeitura. 

1 7.600,00 11,00 

41 Acessórios da marca Fiat Allis que 
compõem a frota de Máquinas da 
Prefeitura. 

1 2.054,00 12,00 

42 Acessórios da marca Foton que compõem 
a frota de Máquinas da Prefeitura. 

2 10.769,00 11,00 

43 Acessórios da marca Komatsu que 
compõem a frota de Máquinas da 
Prefeitura. 

3 21.708,00 12,00 

44 Acessórios da marca Montana que 
compõem a frota de Máquinas da 
Prefeitura. 

1 1.502,00 11,00 

45 Acessórios da marca New Holland que 
compõem a frota de Máquinas da 
Prefeitura. 

2 1.215,00 12,00 

46 Acessórios da marca Randon que 
compõem a frota de Máquinas da 
Prefeitura. 

1 2.660,00 12,00 

  58 826.387,00  
 
1.3. A relação dos veículos e máquinas constantes neste termo, serve apenas como 
referência para os tipos de peças (originais e/ou genuínas), acessórios e demais 
materiais necessários a serem fornecidos para aplicação nos veículos leves/pesados, 
motos e máquinas pesadas, podendo, portanto sofrer alterações durante a execução 
da ata de registro de preços, devido a baixa ou aquisição/recebimento, desde que 
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sejam das mesmas marcas e modelos existentes na planilha, sendo que estas 
alterações não poderão gerar maiores ônus para a Prefeitura. 
 
1.4. O valor estimado para o fornecimento de todo objeto, perfaz a ordem de R$ 826.387,00 (oitocentos e 
vinte e seis e mil e trezentos e oitenta e sete reais); 
 
1.5. O valor global a que se refere o subitem 1.4. originado pelos quantitativos 
é meramente estimativo, podendo ser reduzido, sem qualquer indenização a Fornecedora, mesmo porque 
a contratação será por eventual necessidade. 

 
 
2 – JUSTIFICATIVA 
 
2.1. A presente licitação, visa o futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento 
de PEÇAS e ACESSÓRIOS ORIGINAIS de 1ª LINHA ou GENUÍNAS, visando a manutenção preventiva e 
corretiva dos veículos, leves, utilitários, camionetes, ambulâncias, caminhões, ônibus e máquinas pesadas 
da frota municipal, para atender as necessidades da Administração Pública Municipal de Novo Mundo-MT, 
uma vez que os itens a serem adquiridos são essenciais para manutenção e para manter o bom 
funcionamento dos veículos, para os próximos 12 meses. 
 
3 – OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE 
 
Além das obrigações citadas no Edital, a licitante obrigar-se-á: 
 
3.1. Fornecer o objeto de primeira qualidade;  
 
3.1.1. Atender a contratante em conformidade com as requisições solicitadas. 
 
3.2. É de responsabilidade da Fornecedora o fiel cumprimento das entregas do objeto 
solicitado; 
 
3.3. Observar, na entrega do material, as Leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança 
pública, e as melhores normas técnicas específicas de produção e comercialização; 
 
3.4. Fornecer o material mediante requisição (NAD) do Órgão Gestor, de forma permanente e regular e 
nas quantidades solicitadas, dispondo de quadro de pessoal suficiente para o atendimento dos pedidos. 
 
3.5. No momento em que a Prefeitura Municipal necessitar adquirir os bens, o valor 
unitário da peça será com base no desconto oferecido pelo licitante vencedor aplicado sobre a média 
aritmética/mediana dos preços praticados no mercado regional, através da tabela de orçamento eletrônica 
“BANCO DE PREÇOS”, utilizada atualmente pela Prefeitura, através de pesquisa de mercado, ou através, 
de outro sistema eletrônico ou software que a prefeitura  vier a aderir. 
 
3.5.1. Considerar-se-á, primeiramente, e sempre que possível os valores constantes no software/tabela de 
orçamento eletrônica, com base em média dos valores da respectiva tabela, aplicando-se o desconto 
ofertado pela contratada no item correspondente. Caso o sistema não possuir a média da peça, o 
desconto será sobre a média dos valores do mercado regional através de pesquisa de mercado. Se o 
sistema ainda, possuir ao menos 1 (um) ou 2 (dois) orçamentos, estes poderão ser utilizados para a 
pesquisa de mercado. 
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3.5.2. No caso da Prefeitura optar pelo desconto aplicado sobre a média dos valores do mercado regional 
através de pesquisa de mercado, esta deverá possuir no mínimo 03 (três) cotações de preços, devendo 
pelo menos constar a de outros 02 (dois) fornecedores, além do contratado, podendo ainda utilizar 
orçamentos dos fornecedores do BANCO DE PREÇOS, caso esse possua. Assim que confeccionada a média 
das cotações de preço, será aplicado o desconto ofertado pela contratada no item correspondente. 
 
3.6. No orçamento das peças/acessórios constará a placa do veículo, o código da 
peças/acessórios e descrição do produto, se genuína ou original, o valor individual e unitário, o 
desconto aplicado e o valor final; 
 
3.7. Serão aceitas para fins de fornecimento, peças originais de primeira linha ou genuínas.  
 
3.7.1. Entende-se por peças originais de primeira linha, para fins do objeto deste edital, todos os 
componentes fabricados por fornecedores que abastecem as montadoras e também distribuídas 
diretamente no mercado varejista (autopeças), sendo assim fica determinado que este produto seja 
inteiramente novo sem que tenha passado por qualquer processo de reciclagem, por recondicionamento 
ou remanufatura, com a marca registrada e embalada na caixa original. 
 
3.7.2. Entende-se por peça genuína o produto utilizado com homologação da 
montadora para a linha de montagem, ou seja, com a chancela estampada no 
produto e na embalagem da montadora, determinando que este produto tenha sido aprovado pelo controle 
de qualidade e seja inteiramente novo sem que tenha passado por qualquer processo de reciclagem, 
recondicionamento ou remanufatura. 
 
3.7.3. Em nenhuma hipótese será solicitada ou aceita peça que não seja classificada 
como genuínas ou originais de primeira linha, havendo imediata devolução e solicitação de substituição 
caso não seja cumprida tal exigência. 
 
3.7.4. As peças/acessórios, genuínas ou originais de 1ª (primeira) linha, conforme o caso terá o prazo de 
garantia estabelecido pelo fabricante, somente sendo afastada quando comprovado mau uso pelo 
utilizador do veículo. 
 

 
4 – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 
4.1. A entrega será parcelada em até 05 (Cinco) dias, de acordo com as necessidades da 
CONTRATANTE nas quantidades desejadas, ao longo de todo o período de vigência da ata ou da 
execução do contrato sem a obrigatoriedade de aquisição de toda a quantia licitada. 
 
5 – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada em 
primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências do edital e condições deste Termo de 
Referência e do Edital, apresentar o MAIOR DESCONTO POR LOTE para o objeto da licitação. 
 
6 – PAGAMENTO 
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6.1. O pagamento nas condições pactuadas, estará condicionado ao fornecimento total das 
quantidades solicitadas em cada entrega e da aprovação do material; 

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

6.1.3. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter a indicação do n.º do Pregão, n.º do 
Contrato ou da ata e os dados do veículo a fim de se acelerar o trâmite da despesa e posterior liberação 
do documento fiscal para pagamento. 

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

 
Novo Mundo – MT, 07 de Julho de 2017. 

 
 

ADRIANO MAFINI BALBINO 
Secretário De Administração 
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RELAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS 
 

Nº RP VEICULO MARCA ANO/MOD 
3539 CAMINHÃO BASCULANTE ATRON  Atron 2014 
2113 AMBULANCIA CITROEN JUMPER  Citroen 2013 
1919 AMBULANCIA FIAT DUCATO TRANSFORM  Fiat 2011 
4689 PICK-UP FIAT ESTRADA 1.4 Fiat 2016 
4690 PICK-UP FIAT ESTRADA 1.4 Fiat 2016 
4688 VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE 1.O Fiat 2016 
1911 VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY Fiat 2011 
3527 VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY Fiat 2013 
2112 VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON Fiat 2013 
4308 VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0 Fiat 2016 
1906 CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO  Ford 2010 
1907 CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO  Ford 2010 
1298 CAMIONETE AMBULANCIA S10  GM 2008 
1884 CAMIONETE S10 SUS GM 2002 
4262 VEICULO CELTA 1.0 L GM 2015 
4336 VEICULO GM CORSA CLASSIC 1.0 GM 2016 
189 MOTOCICLETA CG TITAN Honda 1998 

4264 MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN Honda 2015 
1981 ONIBUS IVECO CITYCLASS  Iveco 2011 
3238 ONIBUS ESCOLAR MPOLO/VOLARE  Marcopolo 2013 
3239 ONIBUS ESCOLAR MPOLO/VOLARE  Marcopolo 2013 
1941 ONIBUS MARCOPOLO VOLARE  Marcopolo 2011 
1940 ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L Marcopolo 2011 
1909 ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L  Marcopolo 2010 
1910 ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L  Marcopolo 2010 
1990 ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L  Marcopolo 2012 
1908 ONIBUS MP. VOLARE V8L ESC Marcopolo 2010 
4702 AMBULANCIA MERCEDES BENS SPRINTER Mercedes Bens 2017 
1422 CAMINHÃO BASCULANTE  MB1620 Mercedes Bens 2003 
167 ONIBUS MECEDES BENS  Mercedes Bens 1987 

3526 CAMIONETE L200 Mitsubishi 2010 
1296 CAMIONETE NISSAN FRONTIER Nissan 2008 
3538 CAMIONETE NISSAN FRONTIER Nissan 2005 
4261 VEICULO VERSA 1.6 SL Nissan 2016 
4703 AMBULANCIA PEUGEOT/BOXER PICKUP Peujeot 2016 
3229 ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD  Volkswagem 2012 
3230 ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD  Volkswagem 2013 

1980 ONIBUS V W  15.190 EOD  Volkswagem 2011 
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1991 ONIBUS V.W/ 15. 190  Volkswagem 2012 
2047 ONIBUS VW/15.190 EOD  Volkswagem 2012 
3228 ONIBUS VW/15.190 EOD  Volkswagem 2013 
3276 VEICULO GOL GM BRANCO Volkswagem 2013 
3275 VEÍCULO VW VOYAGE 1.6 SEDAN Volkswagem 2013 
818 MOTOCICLETA XTZ YHAMARA Yamaha 2006 

2036 MOTOCICLETA XTZ YHAMARA Yamaha 2004 

    Nº RP MÁQUINAS MARCA ANO/MOD 
4347 TRATOR AGRICOLA CASE FARMALL 80 Case 2016 
4042 TRATOR AGRICOLA CASE FARMALL 95  Case 2014 
3722 MOTONIVELADORA CATERPILAR Caterpillar 2014 
1423 MOTONIVELADORA FG170 Fiat Allis 2003 
3303 MOTONIVELADORA FOTON FL 200G Foton 2013 
2042 TRATOR ESCAVO CARREG FL936F Foton 2011 
1904 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160LC-7 Komatsu 2010 
3537 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160LC-8 Komatsu 2014 
1905 MOTONIVELADORA GD555 Komatsu 2010 
3224 TRATOR AGRICOLA MONTANA SOLIS 85 Montana 2012 
163 TRATOR NEW HOLLAND 4630 New Holland 1998 

1503 TRATOR NEW HOLLAND TL 85E New Holland 2009 
3329 RETROESCAVADEIRA RD406 HP Randon 2012 
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ANEXO II 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 

Ref.: Edital de Pregão Presencial Com Registro de Preços Nº 028/2017 
 
 
 
 
A empresa __________________________, 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) 

 
 
OBS:  
 

1. A DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
LICITANTE E DEVERÁ SER ENTREGUE FORA DOS ENVELOPES NO MOMENTO DE 
HABILITAÇÃO. 

2. No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, possuir 
alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, 
como ressalva, na supracitada declaração, além de juntar o documento com restrição no envelope 
de habilitação 
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ANEXO III - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 
 
 
 

Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o (a) Sr(a). _______________, portador(a) do R.G nº 

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

Equipe Pregoeira da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, a fim de participar dos trabalhos de 

abertura das Propostas e Documentos Complementares de Habilitação para o Pregão Presencial Nº 

028/2017 marcado para o dia 20 de Julho de 2017, às 08h00, o(a) qual tem amplos poderes para 

representar a empresa outorgante, podendo rubricar a Documentação de Habilitação e das Propostas, 

manifestar, prestar todos esclarecimentos à nossa proposta, formular ofertas e lances de preços, interpor 

recursos, desistir de prazos ou recursos, enfim, praticar todos os 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 

 

 

 (Obs. Firma Reconhecida em Cartório) 
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ANEXO IV  
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2017 

 
 
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, de prestar os serviços e fornecer os produtos licitados 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 V 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 

 
 
 

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 Identificação do declarante. 
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ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2017 

 

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 028/2017, tendo por 
OBJETO futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de PEÇAS e 
ACESSÓRIOS ORIGINAIS de 1ª LINHA ou GENUÍNAS, visando a manutenção preventiva e corretiva 
dos veículos, leves, utilitários, camionetes, ambulâncias, caminhões, ônibus e máquinas pesadas da frota 
municipal, para atender as necessidades da Administração Pública Municipal de Novo Mundo-MT. 

 

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. Antonio Mafini, brasileiro, Solteiro, 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 028/2017, 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, nas quantidades 
estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela alcançada no item, 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.  A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada no fornecimento de PEÇAS e ACESSÓRIOS ORIGINAIS de 1ª LINHA ou GENUÍNAS, 
visando a manutenção preventiva e corretiva dos veículos, leves, utilitários, camionetes, ambulâncias, 
caminhões, ônibus e máquinas pesadas da frota municipal, para atender as necessidades da 
Administração Pública Municipal de Novo Mundo-MT, conforme especificações e condições constantes 
neste Ata de Registro de preços. 
 
1.2. Serão aceitas para fins de fornecimento, peças originais de primeira linha ou genuínas.  
 
1.2.1. Entende-se por peças originais de primeira linha, para fins do objeto deste edital, todos os 
componentes fabricados por fornecedores que abastecem as montadoras e também distribuídas 
diretamente no mercado varejista (autopeças), sendo assim fica determinado que este produto seja 
inteiramente novo sem que tenha passado por qualquer processo de reciclagem, por recondicionamento 
ou remanufatura, com a marca registrada e embalada na caixa original. 
 
1.2.2. Entende-se por peça genuína o produto utilizado com homologação da 
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montadora para a linha de montagem, ou seja, com a chancela estampada no 
produto e na embalagem da montadora, determinando que este produto tenha sido aprovado pelo controle 
de qualidade e seja inteiramente novo sem que tenha passado por qualquer processo de reciclagem, 
recondicionamento ou remanufatura. 
 
1.2.3. Em nenhuma hipótese será solicitada ou aceita peça que não seja classificada 
como genuínas ou originais de primeira linha, havendo imediata devolução e solicitação de substituição 
caso não seja cumprida tal exigência. 
 
1.2.4. As peças/acessórios, genuínas ou originais de 1ª (primeira) linha, conforme o caso terá o prazo de 
garantia estabelecido pelo fabricante, somente sendo afastada quando comprovado mau uso pelo 
utilizador do veículo. 
 
1.3. O valor global originado pelos quantitativos é meramente estimativo, podendo ser reduzido, sem 
qualquer indenização a Fornecedora, mesmo porque a contratação será por eventual necessidade. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA VIGÊNCIA 

 
2.1.  A presente Ata de Registro de Preço terá sua vigência por 12 (doze) meses, contados da data de sua 
assinatura; 
 
2.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas 
as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer 
de suas normas. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT, 
através do departamento de compras, no seu aspecto operacional, com apoio da Assessoria Jurídica, nos 
aspectos legais. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

4.1. Os preços, os fornecedores e as especificações dos lotes registrados nesta Ata, encontram-se 
indicados na tabela abaixo: 

 
Lote Descrição Valor 

Estimado 
Percentual 

de Desconto  
Valor Final 
Estimado 

     
     

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA 
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5.1. Atender a Ordem de Fornecimento do Município fornecendo as peças/acessórios, nos preços 
praticados no Mercado, apresentados pela Prefeitura, com os descontos previstos nas propostas; 
 
5.3. 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 do empenho; 
 
5.4. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento das peças, 
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
 
5.5. Comunicar imediatamente a Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e 
outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
 
5.6. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura; 
 
5.7. Disponibilizar as peças (originais e/ou genuínas), acessórios e demais materiais necessários para 
aplicação nos veículos leves/pesados e motos, constante da relação na planilha anexo I, bem como 
outros destas mesma marcas, que vierem a ser agregados a frota do patrimônio da Prefeitura 
Municipal de Novo Mundo/MT, nas quantidades solicitadas pela PREFEITURA; 
 
5.8. Garantir a qualidade das peças e/ou acessórios fornecidas, devendo as mesmas serem originais ou 
genuínas, durante 90 (noventa) dias (ou garantia de fábrica), durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços ou mesmo após o término do mesmo; 
 
5.9. Não transferir a terceiro, por qualquer forma o presente registro sem o prévio consentimento por 
escrito da contratante. 
 
5.10. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, 
previdenciária de acidente de trabalho e quais outras relativas a pessoal; 
 
5.11. Manter durante a vigência desta ata de registro de preços com todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
 
5.12. Manter estoque de peças, componentes, acessórios e materiais suficientes para o regular 
atendimento dos serviços contratados dentro das especificações definidas nesta Ata; 
 
5.13. Realizar o fornecimento de peças e acessórios, conforme estipulado nesta Ata e de acordo com a 
proposta apresentada; 
 

CLÁUSULA SEXTA 
DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 

 
6.1. Fornecer à empresa a ser detentora do registro todas as informações e esclarecimentos que venham 
a ser solicitados relativamente ao objeto desta Ata; 
 
6.2. Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos nesta Ata de Registro; 
 
6.3. Conferir se as peças foram entregues a contento na quantidade e qualidade solicitada; 
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6.4. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização da Ata de Registro de Preços, nos 
termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93. 
 
6.5. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 
fornecimento de peças e acessórios, fixando prazo para sua correção. 
 
6.6. Rejeitar, no todo ou em parte, as peças entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela 
empresa detentora do registro de preços; 
 
6.7. Fiscalizar livremente a entrega, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade quanto à 
execução das mesmas. 
 
6.8. Disponibilizar local para recebimento e guarda das peças e acessórios. 
 
6.9. Aplicar as sanções administrativas por descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preços. 
 
6.10. Paralisar a execução, caso os empregados da contratada não estejam utilizando os equipamentos 
de proteção individual, ficando o ônus da paralisação por conta da detentora da Ata de Registro de preços. 
 
6.11. A PREFEITURA se reserva o direito de suspender o fornecimento das peças e acessórios que 
estejam sob suspeita de não estarem sob as normas da ABNT e o INMETRO ou condenados por 
autoridade competente; 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DO PAGAMENTO 

 
7.1. Os pagamentos serão efetuados, em média, em até 30 (trinta) dias após o fornecimento das peças e 
acessórios, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Administração. 
 
7.2. Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da peça registrada na tabela de preços 
apresentada pela Prefeitura, o percentual de desconto registrado no processo licitatório, o valor do 
desconto por peça e o valor final individualizado de cada peça. 
 
7.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o 
pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas. 
 
7.3.1. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e 
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 
7.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização 
monetária. 
 
7.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
DA ENTREGA, ACEITAÇÃO E DO RECEBIMENTO 
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8.1. As peças e acessórios a serem adquiridos deverão ser entregues conforme a necessidade de cada 
secretaria no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis no ALMOXARIFADO CENTRAL / DEPTO. DE 
COMPRAS da Prefeitura Municipal de Novo Mundo/MT, contados a partir do recebimento da ordem de 
entrega ou requisição, sendo que as despesas de taxas, frete ou transporte dos produtos serão por conta 
da CONTRATADA. 
 
8.2. As peças e acessórios necessários para a manutenção da frota de veículos e máquinas, deverão ser 
fornecidas pela empresa de acordo com a média dos preços praticados no mercado regional, através da 
tabela de orçamento eletrônica “BANCO DE PREÇOS”, utilizada atualmente pela Prefeitura, através de 
pesquisa de mercado, ou através, de outro sistema eletrônico ou software que a prefeitura vier a aderir, 
com a devida aplicação do percentual de desconto repassado pela empresa vencedora. 
 
8.3. Considerar-se-á, primeiramente, e sempre que possível os valores constantes no software/tabela de 
orçamento eletrônica, com base em média dos valores da respectiva tabela, aplicando-se o desconto 
ofertado pela contratada no item correspondente. Caso o sistema não possuir a média da peça, o 
desconto será sobre a média dos valores do mercado regional através de pesquisa de mercado. Se o 
sistema ainda, possuir ao menos 1 (um) ou 2 (dois) orçamentos, estes poderão ser utilizados para a 
pesquisa de mercado. 
 
8.4. No caso da Prefeitura optar pelo desconto aplicado sobre a média dos valores do mercado regional 
através de pesquisa de mercado, esta deverá possuir no mínimo 03 (três) cotações de preços, devendo 
pelo menos constar a de outros 02 (dois) fornecedores, além do contratado, podendo ainda utilizar 
orçamentos dos fornecedores do BANCO DE PREÇOS, caso esse possua. Assim que confeccionada a média 
das cotações de preço, será aplicado o desconto ofertado pela contratada no item correspondente. 
 
8.5. A entrega das peças e acessórios licitados deverá ser acompanhada de nota fiscal, sendo somente 
aceitos após a verificação do cumprimento das especificações contidas neste edital. 
 
8.6. O recebimento das peças e acessórios no local designado será recebido pelo responsável do setor e 
obedecerá ao seguinte trâmite: 
 
8.6.1. O fornecedor dirigir-se-á ao local da entrega munido da nota fiscal; 
 
8.6.2. As peças e acessórios somente serão considerados aceitos após conferencia das especificações 
previstas no Anexo I e da proposta da CONTRATADA conferindo-se, ainda, quantidade, preços, prazos e 
outros pertinentes; 
 
8.7. As peças e acessórios que apresentarem defeitos, a detentora do registro deverá substituí-lo no prazo 
de 5 (cinco) úteis, a partir do comunicado por escrito por parte do setor responsável pelo recebimento. 
 
8.8. Em caso de irregularidade não sanada pelo fornecedor, a Comissão/servidor reduzirá a termos os 
fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente para providências de penalização. 
 
8.9. A Nota Fiscal deverá estar devidamente atestada pelo servidor responsável pelo seu recebimento. 
 
8.10. O transporte e a descarga das peças e acessórios correrão por conta da empresa detentora do 
Registro, sem qualquer custo adicional a Prefeitura. 
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CLÁUSULA NONA 
DA GARANTIA DAS PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS 

 
9.1. As empresas detentoras dos preços registrados deverão se comprometerem a garantir a qualidade 
das peças fornecidas, devendo as mesmas serem originais ou genuínas, durante 90 (noventa) dias (ou 
garantia de fábrica), durante a vigência desta Ata de Registro de Preços ou mesmo após o término do 
mesmo;  

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

DA UTILIZAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS 
POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES 

 
10.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração 
Pública, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, respeitadas, no que couber, as condições e 
regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993, Lei 10.520/02 e artigo 22 do Decreto Federal 7.892/2013, 
relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços; 
 
10.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, 
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador;  
 
10.3. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 
ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador desta ata para manifestação sobre a 
possibilidade de adesão.  
 
10.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes.  
 
10.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata 
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.  
 
10.6. O quantitativo decorrente das adesões à esta ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que 
aderirem.  
 
10.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.  
 
10.8. Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor 
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  
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10.9. As solicitações deverão ser encaminhadas ao Órgão Gerenciador o qual seja a Prefeitura Municipal 
de Novo Mundo, por meio do Setor de Licitações através do e-mail: licitacao@marcelandia.mt.gov.br ou 
pelo endereço Rua Guaíra, 777 – Centro – CEP 78.535.000 – Novo Mundo-MT – Fone: 66 3536-1828. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DA REVISÃO DE PREÇOS  
 

11.1. Os descontos registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de 
Preços; 
 
11.1.1. Considera-se incluso no preço das peças/acessórios para fins de desconto todas as despesas e 
custos, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, 
embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não 
especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa 
detentora da ata na execução da mesma. 
 
11.2. O preço poderá variar para cima ou para baixo conforme o valor de cada peça/acessório a ser 
fornecida tendo como base de preços a tabela de preços de peças/acessórios genuínas ou originais de 
primeira linha confeccionada pelo sistema de orçamento eletrônico BANCO DE PREÇOS ou pesquisa de 
mercado. 
 
11.2.1. Independente de variação, será aplicado o percentual de desconto oferecido sobre o valor de 
tabela vigente no dia do pedido de cada peça/acessórios. 
 
11.3. O Município poderá revisar os preços praticados nesta Ata, ou na tabela de preços de 
peças/acessórios genuínas ou originais de primeira linha fornecidas pelas montadoras dos veículos, a 
qualquer tempo, conferindo se os mesmos condizem com os preços praticados no mercado 
 
11.4. O Município deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo. 
 
11.5 A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou 
tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo 
todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração fornecimento e no embasamento da decisão 
de deferir ou rejeitar o pedido. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DO CANCELAMENTO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS 

 
12.1. A detentora terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo 
específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas, caso as razões do 
pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
constatação das hipóteses a seguir explicitadas: 
 
12.1.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de 
aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à época da elaboração da proposta 
e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações; 
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12.1.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual decorrentes 
de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados. 
 
12.2. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Novo Mundo/MT, o registro será cancelado quando o 
proponente: 
 
12.2.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; 
 
12.2.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 
 
12.2.3. Não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços; 
 
12.2.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de Entrega decorrente da 
Ata de Registro de Preços; 
 
12.2.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 
 
12.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a 
qual será juntada ao processo administrativo da Ata. 
 
12.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a   comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 
publicação. 
 
12.5. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela 
PREFEITURA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas na Ata. 
 
12.6. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas a entrega do lote. 
 
12.7. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata, a seu   exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR 
cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
13.1. A detentora do registro de preços que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará 
sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, 
fixadas com base no valor total da contratação, quais sejam: 
 
13.1.1. Por atraso injustificado na entrega das peças e acessórios: 
 
13.1.1.1. Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por 
cento) sobre o valor da contratação; 
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13.1.1.2. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), sobre o 
valor da contratação, aplicado sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações 
legais; 
 
13.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, 
equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,40% (quarenta 
centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso. 
 
13.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas nesta Ata, a Prefeitura Municipal 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções: 
 
13.1.2.1. Advertência por escrito, 
 
13.1.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 
15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos 
porventura causados a Prefeitura; 
 
13.1.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 
administração, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral no cadastro de 
fornecedores do Estado de Mato Grosso por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 
13.1.2.4. 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 artigo 87 da Lei n.  8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n. 
10.520/2002; 
 
13.2. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas administrativa 
ou judicialmente. 
 
13.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua 
aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato 
venha acarretar a Prefeitura. 
 
13.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis. 
 
13.5. 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 informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo; 
 
13.6. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas 
no item 13.1.2.3 e 13.1.2.4, desta Ata, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 

14.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de dotação 
orçamentária, indicada no momento oportuno, nos processos administrativos de utilização da Ata. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
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DO CONTRATO 
 
15.1. O Contrato, no caso de utilização da presente Ata de Registro de Preços, poderá, a critério desta 
Prefeitura, ser substituído pela Nota de Empenho na forma do artigo 62, “caput” e parágrafo 4º, da Lei 
8.666/93. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
DOS ACRÉSCIMOS  

 
16.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente Ata de Registro de Preço, 
inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO 

 

17.1. A Prefeitura Municipal de Novo Mundo/MT, exercerá o acompanhamento da utilização da Ata de 
Registro de Preços, designando formalmente, para esse fim, um representante, como Fiscal, que 
promoverá o acompanhamento e a fiscalização da entrega das peças e acessórios, sob os aspectos 
qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas 
corretivas da parte contratada, cabendo-lhe o recebimento e “atesto” da entrega e o encaminhamento das 
notas fiscais para pagamento na forma estabelecida na Ata de Registro de Preços. 

17.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução 
do objeto desta ATA, serão registradas, pela CONTRATANTE, no livro de ocorrências, constituindo tais 
registros, documentos legais. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 
18.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial nº 028/2017, com fundamento nas Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93, no Decreto 
Estadual n. 7.217/06 e alterações posteriores, no que couber. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 
19.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
 
I. todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de   lavratura de termo 
aditivo ou apostilamento à presente Ata de Registro de Preços. 
II. A Detentora da Ata de Registro de Preço obriga-se a se manter, durante toda a execução da Ata, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na 
Lei 8.666/93 e legislação complementar; 
III. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão 
Presencial nº 010/2017 seus anexos e a proposta da contratada. 
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IV. é vedado caucionar ou utilizar a presente Ata para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa autorização da PREFEITURA. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
DO FORO  

 
20.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Guarantã do Norte-MT, como competente para 
dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de preços, inclusive os casos omissos, 
que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
20.2. E por estarem de acordo, as partes firmam a presente, em 03 (três) vias de igual teor e forma para 
um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 
666 de 21/06/93. 
 

Novo Mundo – MT, xx de xxxx 2017 
 

 

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

 
Luciana Da Silva Betarelo Antonio Mafini 
Pregoeira Oficial Prefeito Municipal 
 
 
------- 
Representante empresa  
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ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 

 
 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO N.º ______/20__, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO 
MUNDO E A(O)_______________________, PARA OS 
FINS QUE SE ESPECIFICA. 

 
 

Aos xxx dias do mês de xxxxxx do ano de 2017, no gabinete do Prefeito Municipal, foi celebrado o 
presente TERMO DE CONTRATO, tendo como partes, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVO MUNDO/ MT inscrita no CNPJ-MF sob n.° 01.614.517/0001-33, estabelecida na Rua Nunes Freire, 
nº 12, Alto da Bela Vista, CEP 78.528 000, Novo Mundo/MT, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal o senhor ANTONIO MAFINI, brasileiro, Solteiro, portador do RG n° XXXXXXXXXXXXX SSP/MT 
e CPF n° XXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa 
XXXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, com sede na xxxxxxxx, s/n. °, 
Centro, CEP xxxx, xxxxxxxxx, inscrita no CNPJ n.° XXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada pelo 
senhor XXXXXXXX, xxxx, empresário, portador do RG n.° xxxxxxxxxxxx SSP/MT e CPF n.° 
xxxxxxxxxxxxx, têm entre si justo e acertado o que contém nas cláusulas a seguir expressas, definidoras 
dos direitos e obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com o Edital de Pregão 
Presencial n.° 028/2017 e dispositivos da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, as quais as partes se 
sujeitam, mediante as cláusulas e condições a seguir descritas: 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a Aquisição de 
PEÇAS e ACESSÓRIOS ORIGINAIS de 1ª LINHA ou GENUÍNAS, visando a manutenção preventiva e 
corretiva dos veículos, leves, utilitários, camionetes, ambulâncias, caminhões, ônibus e máquinas pesadas 
da frota municipal, para atender as necessidades da Administração Pública Municipal de Novo Mundo-MT, 
conforme especificações e condições previstas no Edital do Pregão Presencial n.º 028/2017, e nos 
respectivos, termo de referência e proposta vencedora, independente de transcrição: 

 
1.1. Das especificações: 

 
Lote Descrição Valor 

Estimado 
Percentual 

de Desconto  
Valor Final 
Estimado 

     
     

 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
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2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de .............................., contados do ........................., 
prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............). 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto da contratação. 
3.3. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento, para o exercício de 20...., na classificação abaixo: 
 

014 -  02.001.04.122.0002.2003.3390.30.00.00 
 

033 – 03.001.04.122.0002.2015.3390.30.00.00 
 

058 – 05.001.12.361.0006.2026.3390.30.00.00 
 

100 – 06.001.10.301.0021.2040.3390.30.00.00 
 

138 – 07.001.08.244.0011.2055.3390.30.00.00 
 

173 – 08.001.20.606.0004.2065.3390.30.00.00 
 

198 – 09.001.26.782.0012.2075.3390.30.00.00 
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
4.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA 
5.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ ............... (.......................), na modalidade de 
.............................., correspondente a ..........% (............ por cento) de seu valor total, no prazo 
de.........................., observadas as condições previstas na Lei nº 8.666, de 1993. 
 
6. CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
6.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
7.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela 
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência. 
7.2. O acompanhamento e a fiscalização dos instrumentos contratuais firmados com os CONTRATADOS 
serão feitos por servidores designados por Portaria, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n° 
8.666/93, pela CONTRATANTE;  
7.3. Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo atesto dos 
serviços contratados; 
7.4. Os CONTRATANTES se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por meio de 
agente técnico credenciado ou de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Termo de 
Referência estão sendo cumpridas pelo fabricante. Para tal, o mesmo deverá garantir ao agente técnico 
credenciado livre acesso às dependências pertinentes da fábrica. 
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8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
8.1. As obrigações da CONTRATANTE:  
8.1.1. Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela CONTRATADA das obrigações 
contratualmente assumidas e aplicar sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes do 
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador.  
8.1.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no instrumento contratual; 
8.1.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do produto, sob o aspecto 
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 
8.1.4. Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do instrumento 
contratual, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições 
estabelecidas no Termo de Referência;  
8.1.5. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de sanções administrativas.  
8.1.6. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos a firmatura e 
gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos 
autos, com a instrução processual necessária.  
8.2. As obrigações da CONTRATADA: 
8.2.1. Entregar os equipamentos no(s) prazo(s) determinado(s) neste Termo de Referência; 
8.2.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, os objetos deste Edital e 
seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados 
ou da execução de serviços; 
8.2.3. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE e aos 
ÓRGÃOS BENEFICIÁRIOS ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos 
seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
8.2.4. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam 
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;  
8.2.5. Manter durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos;  
8.2.6. Informar ao ÓRGÃO GERENCIADOR e aos ORGÃOS BENEFICIARIOS, a ocorrência de fatos que 
possam interferir direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento;  
8.2.7. Executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA cumprir com 
todas as normas técnicas da ABNT, relativas aos processos de fabricação objetos do presente Termo, no 
que couber; 
8.2.8. Prestar, quando necessário, informações ao ÓRGÃO GERENCIADOR o andamento da análise 
realizada durante todo o processo de controle de qualidade descrito no Caderno de Informações Técnicas;  
8.2.9. Executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA cumprir com 
todas as normas técnicas da ABNT, relativas aos processos de fabricação objetos do presente Termo, no 
que couber;  
 
9. CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
9.1 As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência. 
9.2 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, 
aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no Edital, segundo a gravidade da falta cometida. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções 
aplicáveis.  
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10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o 
direito à prévia e ampla defesa. 
10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO 
11.1. 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.  
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO  

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

12.2. E por estarem de acordo, depois de lidos e assinados, as partes firmam o presente 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. 

 
 
   Prefeitura Municipal de Novo Mundo–MT, em xx de xxxx de 2017. 
 
 

ANTONIO MAFINI 
Prefeito Municipal de Novo Mundo/MT 

Contratante  
 
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxx 
CONTRATADA 

 
 

TESTEMUNHAS: 
_____________________     _______________________ 
      VILMAR BOSA        JOÃO CARLOS VIDIGAL 
CPF/MF 508.725.759-34         CPF/MT 875.880.211-87 


