ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPALDE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº 0041/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº. 4646/2017
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2017 - SRP
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT , através de sua Pregoeira e Equipe de
Apoio, nomeada por força das disposições contidas na Portaria n 011/2017 do dia 02 de Janeiro de 2017,
torna público que se encontra autorizada a realização de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, sobre o Nº.041/2017, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tendo como critério para aferir
a melhor proposta a MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS,
realizado por meio da internet, no site: www.bll.org.br mediante as condições estabelecidas neste Edital.
O certame será regido pelas disposições da Lei Federal 10.520/02, do Decreto Federal 5.450/05, da Lei
Complementar 123/06, Lei Federal 8.666/93 e demais legislações pertinentes, segundo as condições e
especificações adiante estabelecidas neste Edital e seus anexos, visando à formalização de contrato
administrativo para fornecimento através do sistema de registro de preços, tendo como unidade interessada a
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT.
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases através do Sistema BLL Compras (licitações)
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. A utilização do sistema de pregão eletrônico da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil está consubstanciada nos § 2º e 3º do Artigo 2º da Lei 10.520 de 17 de julho de
2002.
Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “BLL Compras”
constante na página da internet da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bll.org.br).
O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos Artigos 42, 43, 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, atendendo o direito de prioridade para a
Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, para efeito do desempate quando verificado
ao final da disputa de preços.
A sessão inaugural deste PREGÃO ELETRÔNICO dar-se-á por meio do Sistema Eletrônico, na data e
horário, conforme abaixo:
Não será admitida a subcontratação do objeto deste termo de referência.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Á Partir do dia 09/11/2017 às 10:00 horas. (HORÁRIO DE
BRASÍLIA - DF);
DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: Á partir do dia 23/112017 às 09:00 horas. (HORÁRIO DE
BRASÍLIA - DF);
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23/11/2017 /2017 às 09:30 horas. (HORÁRIO DE BRASÍLIA
- DF);
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INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 23/11/2017 /2017 às 10:30 horas (HORÁRIO DE
BRASÍLIA - DF).
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bll.org.br
LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, através da
Pregoeira e Equipe de Apoio.
EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para
consulta e retirada no endereço eletrônico mencionado e site http://www.nossasenhoradolivramento.mt.gov.br/
DA RETIRADA: O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a
abertura da sessão no endereço eletrônico mencionado.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão
prestados pela Pregoeira e Equipe de Apoio na sede da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do LivramentoMT, sito à Avenida Coronel Botelho n458 – CEP 78.178.000, Nossa Senhora do Livramento - MT, em dias
úteis nos horários de 07h00min as 13h00min (Horário de Cuiabá/MT), telefone: (65) 3351-1200 site:
http://www.nossasenhoradolivramento.mt.gov.br/ ou pelo e-mail: licitacao@livramento.mt.gov.br
1.1.1.1.

Para todas as referências de tempo, será observado o horário oficial de Brasília-DF.

1.1.1.2.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do
certame na data marcada, a sessão pública será transferida para uma data posterior, mediante comunicação da
Pregoeira aos Licitantes.
1.2. Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada através do Processo Administrativo
Nº4646/PMNSL/2017, e destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo
de que lhe são correlatos.
2. DO OBJETO:
2.1. O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa
administradora de sistema de cartões de gerenciamento de frotas, incluindo o gerenciamento e controle
da aquisição de filtros, aditivos, óleos lubrificantes, serviços de lavagens e borracharia, bem como
gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, acessórios,
pneus, câmara de ar, serviços especializados em geral como guincho, retífica de motores, ajustes,
regulagens, lataria, vidraçaria, pintura, estofamento, elétrica em geral de implantação de gestão de frota,
serviços mecânicos em geral , serviços no sistema de arrefecimento em geral, serviços no sistema
hidráulico, serviços de alinhamento e balanceamento, cambagem de rodas, conserto de giroflex, ar
condicionado entre outros, para atendimento aos veículos pertencentes à frota municipal e, em veículos
que vierem a ser locados, cedidos ou utilizados como objeto de possíveis convênios e contratos em que
seja prevista a manutenção, conforme exigências e condições constantes neste Edital, Termo de
Referencia e seus Anexos.
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2.2. A previsão de gastos para a despesa com manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora do Livramento-MT, durante 12 (doze) meses, será de:
Ite
m
01
02
03

3.

Especificações
Fornecimento de Peças
Fornecimento de Serviços
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVA AO SERVIÇO
ESPECIALIZADO EM MUNUTENÇÃO AUTOMOTIVA
EM GERAL MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE
CRÉDITO VIA CARTÃO MAGNÉTICO OU COM CHIP, E
SISTEMA ON-LINE DE CONTROLE DOS CARTÕES,
PARA UTILIZAÇÃO EM GESTÃO DE FROTAS.

Taxa
Administraçã
o

Valor Total
Anual
R$ 261.000,00
R$ 204.000,00

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

3.1. Até 02 (dois) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer cidadão ou Licitante poderá
IMPUGNAR o instrumento convocatório deste PREGÃO ELETRÔNICO, conforme Art. 18 § 1º e § 2º do
Decreto Federal n.º 5.450, de 31 de maio de 2005, devendo o Licitante mencionar o número do pregão, o ano e
o número do processo licitatório, manifestando-se PREFERENCIALMENTE via e-mail:
licitcao@livramento.mt.gov.br (ao transmitir o e-mail, o mesmo deverá ser confirmado pela Pregoeira e
Equipe de Apoio, para não tornar sem efeito, pelo telefone (65) 3351-1200, ou ainda, protocolar o original
junto à sede desta Prefeitura, sito à Avenida Coronel Botelho n458 – CEP 78.178.000, Nossa Senhora do
Livramento - MT, em dias úteis nos horários de 07h00min as 13h00min (Horário de Cuiabá/MT.
3.2. Caberá a Pregoeira, auxiliado pela Equipe de Apoio, decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas.
3.3. A decisão da Pregoeira quanto à petição será informado preferencialmente via e-mail (aquele
informado na petição), ficando o Licitante obrigado a acessá-lo para obtenção das informações prestadas
pela Pregoeira.
3.4. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta de preços,
será definida e publicada nova data para realização do certame.
3.5. Até a data definida para a sessão inaugural, o Licitante que não obtiver resposta da impugnação
protocolada, a Pregoeira antes da data e horário previsto suspenderá o certame licitatório, para confecção da
resposta pretendida, e assim, definir uma nova data para a realização do referido certame.
4.
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E INFORMAÇÕES ADICIONAIS QUE DEVERÃO
SER INCONDICIONALMENTE OBSERVADOS
4.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e seus anexos, e as
informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das propostas, referentes ao processo
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licitatório deverão ser enviados a Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da
sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO conforme Art. 19 do Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005,
manifestando-se SOMENTE via e-mail: licitacao@livramento;mt.gov.br (ao transmitir o e-mail, o mesmo
deverá ser confirmado pela Pregoeira e Equipe de Apoio, para não tornar sem efeito, pelo telefone (65) 33511200), ou ainda, protocolar o original junto à sede desta Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do
Livramento-MT, sito à Av. Coronel Botelho n.º 458, CEP 78.170.000, Nossa Senhora do Livramento – Mato
Grosso, em dias úteis nos horários de 07h00min as 13h00min (Horário de Cuiabá-MT), devendo o Licitante
mencionar o número do Pregão, o ano e o número do processo licitatório.
4.2. Até a data definida para a sessão inaugural, o Licitante que não obtiver resposta do esclarecimento
protocolado, a Pregoeira antes da data e horário previsto suspenderá o certame licitatório, para confecção da
resposta pretendida, e assim, definir uma nova data para a realização do referido certame.
4.3. As respostas às dúvidas formuladas, bem como as informações que se tornarem necessárias durante o
período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida no Edital no mesmo período, serão
encaminhadas em forma de aviso de erratas, adendos modificadores ou notas de esclarecimentos, aos
Licitantes que tenham adquirido o Edital.
4.4. ADENDO MODIFICADOR é o documento emitido pela Administração, contendo informações que
impliquem em alteração na formulação das propostas, sendo neste caso, publicado Aviso de Prorrogação da
Sessão de Abertura, com o prazo original, devidamente estabelecido no art. 4º, inciso V da Lei Federal nº.
10.520/02 e art. 21, § 4º da Lei Federal nº. 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão.
4.5. NOTA DE ESCLARECIMENTO é o documento emitido pela Administração, contendo informações
que não causem alteração na formulação das propostas.
4.6. ERRATA é o documento emitido pela Administração Pública, podendo implicar ou não na formulação
das propostas, podendo ou não reabrir o prazo inicialmente estabelecido.
4.7. AVISO DE REABERTURA é o documento emitido pela Administração Pública, podendo ou não reabrir
o prazo inicialmente.
4.8. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pela Pregoeira preferencialmente via e-mail
(aquele informado na petição), ficando o Licitante obrigado a acessá-lo para obtenção das informações
prestadas pela Pregoeira.
5.
DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
5.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer empresas interessadas que atendam todas as exigências deste
Edital e cuja atividade empresarial abranja o objeto desta Licitação, e desde que prévia e devidamente
credenciada no sistema eletrônico “Licitações”, site www.bll.org.br da BOLSA DE LICITAÇÕES E
LEILÕES - BLL;
5.1.Não poderão participar desta licitação os interessados:
5.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
5.1.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
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5.1.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
5.1.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata
ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
5.1.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
5.1.6. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada à Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA
DO LIVRAMENTO-MT, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou
responsável técnico.
5.1.7. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio
do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
5.1.8. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
5.1.9. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa;
5.1.10. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
5.1.11. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
5.1.12. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição.
5.1.13. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
5.2.A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o
Licitante às sanções previstas neste Edital e nas demais cominações legais.
5.3.A ausência do representante legal da licitante nos horários e data marcadas no CHAT MENSAGENS,
implicará na aceitação por parte do representante legal ausente, de todas e quaisquer decisão tomada pela
Pregoeira e aceitas pelas licitantes presentes.
5.4.Poderão participar cooperativas e outras formas de associativismo, desde que, dependendo da natureza do
serviço, não haja, quando da execução contratual, a caracterização do vínculo empregatício entre os
executores diretos dos serviços (cooperados) e a pessoa jurídica da cooperativa ou a própria Administração
Pública.
5.5.Caberá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.
5.6. O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta de
preços, independente do resultado do procedimento licitatório.
5.7. Um Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou
financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso um Licitante participe em mais de
uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas por
esta Prefeitura.
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5.7.1. Para tais efeitos entendem-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as
empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais
comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.
5.8. Qualquer dúvida em relação ao acesso no Sistema Eletrônico poderá ser esclarecida ou através
de uma corretora de mercadorias associada ou pelo telefone: (41) 3042-9909, ou e-mail
suporte15@bll.org.br.
6.

DO CREDENCIAMENTO

6.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de
identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto à Bolsa de Licitações e Leilões, por meio do
Telefone (041) 3042-9909 e pelo site da Bolsa de Licitações e Leilões www.bll.org.br.
6.1. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do
Livramento ou a Bolsa de Licitações e Leilões, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
6.2.O credenciamento junto ao provedor do sistema implica para o licitante:
a) presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão na forma
eletrônica;
b) obrigar-se pelas transações efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiros seus lances e propostas; c) dever de acompanhar as operações no sistema eletrônico,
responsabilizando-se pelo ônus decorrentes da perda de negócios por inobservância de qualquer mensagem
emitida pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão.
6.3.A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente a Bolsa de Licitações e
Leilões (provedor do sistema), para imediato bloqueio de acesso.
6.4.
As informações e/ou alterações relativas ao credenciamento e a outras dúvidas sobre o sistema
poderão ser obtidas através da Central de Atendimento da Bolsa de Licitações e Leilões, telefone: 041- 30429909 e/ou suporte15@bll.org.br.
6.5.Nos casos de Microempresas e EPP’s que queiram receber os benefícios da LC 123/06, deverão declarar
sua condição no sistema.
6.6.A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da LC 123/06, caracterizará o crime de que
trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções
previstas neste Edital.
6.7.Ficará impedido de participar do presente procedimento licitatório qualquer licitante que tenha algum fato
que o impeça de tomar parte do certame ou que tenha sido declarado inidôneo para licitar e contratar com
a Administração Pública.
6.8.A simples apresentação da proposta por parte do licitante, corresponde à sua indicação de que inexistem
fatos que impedem de participar da presente licitação, eximindo assim a Pregoeira do disposto no art. 97
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da Lei n° 8.666/93.
7.
DO ENVIO DA PROPOSTA
7.1.O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horários marcados
para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
7.2.Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de
Brasília – DF.
7.3.O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento
às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que
forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas
e lances.
7.4.No preenchimento da proposta eletrônica deverão constar as ESPECIFICAÇÕES dos serviços constantes
no anexo I. A não inserção das informações contendo as especificações neste campo, implicará na
desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta.
7.5.Na hipótese do licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte será necessária a informação
desse regime fiscal no campo próprio da ficha técnica, sob pena do licitante enquadrado nessa situação não
utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as
normas deste Edital.
7.6.Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita
identificação do produto licitado.
7.7.O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
7.8.Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
7.9.Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
7.10.
O valor ofertado (taxa de administração) para a prestação do serviço e fornecimento de peças
deverá ser único.
7.11.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.12.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos
serviços.
7.13.
Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o licitante deverá incluir, no campo das
condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente à contribuição prevista no art. 18-B da
Lei Complementar n. 123, de 2006.
7.14.
Quando se tratar de cooperativa de serviço, o licitante preencherá, no campo condições da proposta
do sistema eletrônico, o valor correspondente ao percentual de que trata o art. 22, inciso IV, da Lei nº 8.212,
de 24.07.91, com a redação da Lei nº 9.876, de 26.11.99, também referido no art. 72 da Instrução
Normativa/RFB Nº 971, de 13 de novembro de 2009 (DOU 17.11.2009).
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7.15.
A proposta de preços registrada implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
7.16.
O Pregoeiro (a) verificará as propostas de preços registrados no endereço eletrônico, antes da
abertura da fase de lance, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade
com os requisitos estabelecidos no edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades
insanáveis.
7.16.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
7.16.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
7.17.
O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA.
7.18.
A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do
Pregão.
7.19.
Fica vedado ao licitante qualquer tipo de identificação, no sistema eletrônico, quanto ao
registro de sua proposta de preço (planilha ou outros anexos), sob pena de desclassificação da empresa
no certame, pela pregoeira.
7.20. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão
da fase de lances.
8.

DAS PROPOSTAS, FORMULAÇÃO DOS LANCES, ACEITABILIDADE E NEGOCIAÇÃO

8.1. A partir das 10:30 ( HORÁRIO DE BRASÍLIA), do dia 28 de novembro de 2017, terá inicio a
Sessão Pública do Presente PREGÃO ELETRÔNICO, com a divulgação das propostas de preços recebidas,
em conformidade com o edital, e que deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas
no presente Edital e seus anexos.
8.2. Em seguida, ocorrerá o inicio da etapa de lances, via internet, única e exclusivamente, no site
www.bll.org.br, conforme estabelecido no Sistema Eletrônico.
8.3. Informa-se ainda que devido ao caráter sigiloso das licitações, na fase de lances, a pregoeira não
atenderá o telefone para responder questões inerentes ao presente Pregão.
8.4.O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
8.5.Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.6. A Licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e registrado no
sistema.
8.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
8
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8.8. Durante o transcurso da sessão pública os Licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais Licitantes.
8.9. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o
Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos Licitantes para a recepção dos lances, retornando a
Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.
8.10. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10min (dez minutos), a sessão do Pregão
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos Licitantes, através de
mensagem eletrônica na caixa de mensagem (chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da
sessão.
8.11. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos
lances, emitido pelo Sistema Eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de
tempo extra, ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01s (um segundo) a 30min (trinta minutos),
aleatoriamente determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances
(FECHAMENTO RANDÔMICO).
8.12. Devido à imprevisão de tempo extra, os Licitantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser
ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de
tempo hábil.
8.13.
O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da proposta de menor
preço (ou melhor proposta) imediatamente após o encerramento da etapa de lances.
8.14.
Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, a Pregoeira aplicará os critérios para desempate em
favor da microempresa ou empresa de pequeno porte. Após o desempate, poderá a Pregoeira ainda
negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referencia definido pela administração pública.
8.15.
A Pregoeira anunciará o Licitante detentor da proposta ou lance de menor taxa, imediatamente após
o encerramento da etapa de lances da sessão pública.
8.16. Após etapa de lances, a pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço,
vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.16.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.16.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.17. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.18.
Se a proposta ou o lance de menor taxa não for aceitável ou se o fornecedor desatender às
exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua
9
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compatibilidade e a habilitação do Licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa a Pregoeira poderá negociar com
o Licitante para que seja obtido preço melhor.
8.19.
Caso não ocorra lances, deverá ser verificado o valor estimado dos bens e a especificação técnica
prevista.
8.20.
Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, a entidade licitante poderá
não aceitar e não adjudicar cujo preço seja incompatível com o estimado pela Administração ou
manifestamente inexequível.
8.20.1. Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que, comprovadamente, for
insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.20.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da
Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 2, de
2008.
8.21.
Cumprida as etapas anteriores, a Pregoeira verificará a (as) proposta (s) de Preços e os Documentos
de Habilitação da (s) empresa (s) classificada (s) com menor (es) lances, conforme disposições contidas no
presente edital.
8.22.
Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente ás
penalidades estabelecidas neste edital
8.23.
Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, estando habilitada a licitante e tendo
sido aceito o menor preço apurado, a Pregoeira declarará a (s) empresa (s) vencedora (s) do (s) respectivo (s)
lote (s), e o mesmo será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.
8.24.
A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações
relativa á Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO contarão em Ata divulgada no Sistema Eletrônico, sem
prejuízo das demais forma de publicidade prevista na legislação pertinente.
8.25. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
para a continuidade da mesma.
10 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
10.1 O critério de julgamento das propostas será de MENOR LANCE (MENOR TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO) ofertado, devendo a Pregoeira, realizá-lo em conformidade com o tipo da licitação e os
critérios previamente estabelecidos no instrumento convocatório, e em sessão ou reunião da Pregoeira e
Equipe de Apoio, que poderá, a seu critério, solicitar auxílio e assessoria de pessoal qualificado do quadro de
servidores do município ou externos a ele;
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10.1.1. O julgamento da proposta de preços no site dar-se-á pelo critério de MENOR TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho
definidos no Edital;
10.1.2. Será admitido apenas 01 (um) licitante vencedor.
10.2. Será efetuada a verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do instrumento
convocatório e com os preços correntes no mercado, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de
julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;
10.3. O resultado do julgamento estará a disposição dos interessados, bem como os pareceres, relatórios e atos
registrados no processo licitatório. Os autos do processo poderão ser examinados pelos que demonstrarem o
desejo de fazê-lo;
10.4. Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou tenham suas propostas desclassificadas, o
Pregoeiro(a) poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis, para que apresentem outras, escoimadas das
causas das quais decorreram a inabilitação ou desclassificação, conforme disposto no § 3º, do art. 48, da
Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão;
10.5. É facultada ao Pregoeiro(a), em qualquer fase da licitação, proceder à promoção de diligência ou
verificações, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo;
10.6. Não será motivo de desclassificação, simples omissão que seja irrelevante para o entendimento da
proposta de preços que não venham causar prejuízo para a Administração Pública, e nem firam os
direitos dos licitantes.
11 – DA PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA PELA(S) LICITANTE(S) DE MENOR(ES)
LANCES
11.1. A licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. E, em caso de
discordância existente entre as especificações do objeto prevalecerão as descritas no ANEXO II (modelo de
carta proposta);
11.2. A “Proposta de Preço” deverá atender aos seguintes requisitos:
11.2.1. A proposta devera conter expressamente o percentual cobrado a titulo de TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO, que devera ser aplicada sob o valor mensal estimado dos serviços objeto deste
edital, descritos no Anexo I – Termo de Referencia, contendo a especificação detalhada e demais
elementos pertinentes, já inclusos no preço os valores dos impostos, taxas, transporte, carga e descarga,
encargos sociais e trabalhistas, e outras despesas, se houver, para o fiel atendimento do objeto. Custos
omitidos serão considerados como inclusos na proposta, não sendo aceitos pleitos de acrescimos, a esse ou
qualquer outro titulo, devendo os objetos ser fornecidos sem onus adicionais. A proposta deverá conter
todos os seus elementos constitutivos, para que seja verificada a compatibilidade com as especificações do
Anexo I – Termo de Referencia.
11.2.2. Podendo utilizar-se dos modelos indicados no Anexo II, deste edital, ou em formulário próprio que
deverá ser digitado eletronicamente ou datilografado, contendo as mesmas informações exigidas no
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referido formulário, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem
rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o valor, expresso em porcentagem (%).
11.2.2. Descrição das características do serviço deverá atender ao disposto nos Anexos I e II;
11.2.3. Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da
empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e
endereço eletrônico (e-mail), se houver;
11.3. Os dados do Representante Legal, preferencialmente, conforme modelo apresentado no ANEXO V deste
Edital.
11.4. As propostas de preços deverão conter sob pena de desclassificação:
11.4.1. Indicação da exigência do Local de entrega, prazo de entrega, deste edital.
11.4.2. As propostas devem conter as especificações do objeto de forma clara, descrevendo detalhadamente as
características técnicas do objeto ofertado (caso seja exigido), constando os quantitativos e valores em
percentual e totais, conforme modelo contido no ANEXO II deste Edital;
11.4.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de
abertura deste Pregão;
11.5. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender no todo, ou em parte, as disposições deste
instrumento convocatório;
11.6. Serão considerados inadequados e desta forma desclassificados os preços simbólicos, irrisórios, de valor
zero ou incompatíveis (excessivos) com os praticados no mercado e com distorções significativas;
11.7. O envio da proposta de preços implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
8.26.
Apresentar a validade da proposta, de forma clara e inconfundível, bem como prazo e local de
entrega sob pena de desclassificação.
8.27. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, conforme modelo contido no
ANEXO II deste Edital;
8.27.1. Deverá ser indicado o PERCENTUAL cobrado como TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, que deverá
ser aplicada sob o valor mensal faturado para o serviço prestado;
8.27.2. A Taxa de Administração apurada será a utilizada durante toda a execução do contrato.
8.27.3. No valor referente à TAXA DE ADMINISTRAÇÃO deverão estar inclusos todos os custos
relacionados com a prestação dos serviços, bem como taxas, impostos, fornecimento de materiais (se
for o caso), equipamento, treinamento e demais despesas diretas e indiretas;
8.28. Na proposta final a empresa vencedora deverá apresentar a readequação de cada item ao novo valor
proposto, considerando, inclusive a possibilidade de o lote único contemplar vários itens ou produtos.
Ressalta-se que para isso deverá ser utilizado um desconto proporcional ponderado a cada item, a fim de
que este tenha em seu valor unitário um desconto compatível com a oferta global final.
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8.29. Atendidos todos os requisitos, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que oferecer(em) o
MENOR DESCONTO.
8.30. Serão rejeitadas as propostas que:
8.30.1. Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários;
8.30.2. Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita
identificação do produto licitado;
8.30.3. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou
seja, manifestamente inexeqüíveis, por decisão do Pregoeiro;
8.30.4. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos;
8.30.5. Somente serão aceitas propostas cujos preços sejam compatíveis com os praticados no mercado,
devendo ser recusadas, após a etapa de lances, aquelas que apresentarem valores unitários superiores
aos estimativos pela Administração.
11.8 Os documentos relativos à habilitação, solicitados no ITEM 13 deste Edital, deverão ser remetidos
e legíveis para o e-mail: licitacao@livramento.mt.gov.br ou fone/fax (65) 3351-1200, no prazo máximo de
02 (duas) horas após encerramento do certame, com posterior encaminhamento do original ou cópia
autenticada, observados os prazos legais pertinentes.
11.9 O original da proposta de preço devidamente atualizada com o último lance e documentos relativos
à habilitação, da Licitante vencedora, solicitados no ITEM 13 deste Edital, deverão ser encaminhados
em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis, contados da data da
sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços escrita, a Comissão Permanente de
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT, aos cuidados da
pregoeira no endereço Av. Coronel Botelho n.º 458, CEP. 78.170.000, Nossa Senhora do LivramentoMT.
11.10 Caso a empresa envie o original da proposta de preços via “CORREIOS”, sugerimos que a mesma dê
preferência para o envio de “SEDEX”, e ainda identificar o envelope com o número do referido Pregão, para
que esta CPL possa transmitir ao Pregoeiro(a) correspondente.
11.12 Nenhum dos documentos de propostas de preços poderão conter rasuras ou entrelinhas, não sendo
permitido palavras ou algarismos manuscritos.
11.13. Fica ciente a licitante que o não recebimento da documentação no prazo de 4 dias úteis, acarretará a
desclassificação.
11.14 É PLENA RESPONSABILIDADE DAS LICITANTES TOMAREM CONHECIMENTO DE
TODAS AS REGRAS ESTABELECIDAS NO EDITAL.
12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1.A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.2 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em
que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.3 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a
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regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.1.4 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
13 - DA HABILITAÇÃO
13.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

1.1.1.

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

1.1.2.

1.1.3.

Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.

1.1.4.

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.

1.1.5.

13.4. Caso não conste pendência em referidos cadastros, o que será cientificado pela pregoeira, ao licitante
classificado em 1º lugar caberá a apresentação da documentação, de acordo com o disposto no item 13. a 13.7,
dos seguintes documentos:
13.5

– HABILITAÇÃO JURÍDICA:
13.5.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
13.5.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009,
cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
13.5.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
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13.5.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
13.5.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo
8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do
Comércio - DNRC;
13.5.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o
art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
13.5.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
13.5.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações que foram feitas no
respectivo documento. Caso haja “Consolidação”, poderá ser apresentada a Consolidação e as alterações
posteriores, não necessitando apresentar as alterações anteriores à Consolidação.
13.6.1 - HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA:
a. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e/ou estadual, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
b. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, podendo ser retiradas no site:
www.receita.fazenda.gov.br;
c. Tributos da União, através da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União e/ou Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, podendo ser
retirada no site: https://www.sefaz.mt.gov.br/;
d. Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida pela
Caixa Econômica Federal, podendo ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e. Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) específica para participar de licitações, do
respectivo domicílio tributário, nos termos do Decreto nº 4.397, de 17/11/2004, ou equivalente, na
hipótese da licitante ser estabelecida em outra Unidade da Federação; no caso de empresas sediadas em
Mato Grosso podendo ser retirada no site http://www.sefaz.mt.gov.br/;
f. Certidão Negativa da Dívida Ativa do Estado, no caso das empresas sediadas em Mato Grosso a
emitida pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT, ou equivalente na hipótese da
licitante ser estabelecida em outra Unidade da Federação;
g. Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela prefeitura do respectivo domicílio tributário;

15

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPALDE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

h. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho, de acordo com o Art.
29 da Lei 8.666/93 alterada pelo Art. 3º da Lei 12.440 de 7/07/2011. http://www.tst.jus.br/certidao.
13.6.2. “Poderão ser apresentadas as respectivas Certidões descritas nas alíneas ‘e” e “f”, de forma
consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário do licitante.
13.6.3. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório,
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou
sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
13.6.4. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
13.6.8. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Declaração da licitante sob as penas da lei, de IDONEIDADE para licitar ou contratar com a
Administração Pública, (conforme modelo, ANEXO VIII), assinada por representante(s) legal(is) da
empresa.
b) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2º,
da Lei 8.666/93, (Anexo VI);
c) Declaração de que não possuiu em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, em qualquer trabalho, menor(es) de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 1º, do Decreto
Federal nº 4.358, de 2002 (Anexo VI);
13.6.9. As certidões que não indicarem prazo de validade, só serão aceitas pelo pregoeiro, se emitidas nos
últimos 60 (sessenta) dias corridos, e ainda, a validade das certidões emitidas pela INTERNET, fica
condicionada à confirmação no endereço eletrônico específico;
13.6.10. As certidões fiscais e trabalhistas por dispositivo de Lei serão aceitas positivas com efeitos negativas;
13.6.11. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (LC 123/06, art.43);
13.6.11.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de Licitação, para a regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa;
13.6.12. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no edital, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado ao Pregoeiro (a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura
do Contrato, ou revogar a licitação;
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13.7. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
13.7.1. Certidão (ões) negativa (a) de recuperação judicial – Lei n° 11.101/05 (falência e concordatas)
expedida(s) pelo(s) distribuidor (es) de sua sede, expedida nos últimos 90 (noventa) dias;
13.7.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de
3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
13.7.3. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);
13.7.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
13.7.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
SG =

LC =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante

13.7.6. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
13.7.7. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, ou por qualquer
processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser
autenticada pela Pregoeira e/ou sua Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais. As cópias
deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.
13.7.8. Sugere-se que as cópias apresentadas já venham autenticadas por cartório, com vistas a agilizar
os procedimentos de análise da documentação.
13.7.9. A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar dos Licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação,
quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.
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13.7.10. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação do Licitante, sendo
vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a
habilitação, sendo assegurados os direitos previstos na legislação pertinente.
13.7.11. Os documentos de habilitação deverão estar em nome do Licitante, com o número do CNPJ e
respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa Licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns
documentos se refiram à matriz e outros à filial ou empresa da qual o Licitante seja sucessor por qualquer
processo de alteração societária.
13.7.12. Para fins de habilitação, a verificação pela Pregoeira e/ou Equipe de Apoio nos sites oficiais de
órgãos e entidades emissores de certidões, constitui meio legal de prova.
14 – DA CORREÇÃO ADMISSÍVEL
14.1. Nos casos em que o Pregoeiro (a) constatar a existência de erros numéricos nas propostas de preços,
sendo estes não significativos, proceder-se-á as correções necessárias para a apuração do preço final da
proposta, obedecendo as seguintes disposições:
14.1.1. Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica e o valor apresentado por
extenso, prevalecerá este último;
14.1.2. Havendo divergências nos subtotais, provenientes do quantitativo do objeto e os preços unitários, o
Pregoeiro (a) procederá a correção dos subtotais, mantendo os preços unitários e alterando em conseqüência o
valor da proposta.
15 – DO TERMO DE CONTRATO
15.1. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado
para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 05(cinco) dias úteis contados de sua convocação, podendo ser
prorrogado por interesse da Contratante até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no
contrato.
15.2. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
15.3. A Autorização de Compra terá força de CONTRATO, para fins desta licitação, conforme prevê o art. 62,
§2º da Lei Federal nº 8.666/93, aplicando-se, no que couber o disposto no art. 55 do mesmo diploma legal
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
15.4. A empresa adjudicatária deverá comparecer para assinar e retirar a Autorização de Compras no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal;
15.4.1. Na hipótese de a empresa adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a Autorização
de Compras e não apresentar justificativa porque não o fez, decairá o direito à contratação, conforme
preceitua o art. 4º, inciso XVI e XXIII, da Lei nº. 10.520/02, e a Prefeitura convocará outra Licitante
classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções
cabíveis, observados o disposto no artigo 7º do mesmo diploma legal.
15.5. A empresa adjudicatária deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.
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16 DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA
16.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:
16.1.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto e, ainda:
16.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes
neste Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
16.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
16.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto
com avarias ou defeitos;
16.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
16.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
16.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato
16.8. Prestar com pontualidade o serviço ofertado;
16.9. Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização,
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as
providências de regularização necessárias;
16.10. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos serviços, objeto da presente
licitação.
16.11. Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;
16.12. Que o contrato social da empresa represente no mínimo 20% do valor da licitação.
16.13. Possuir rede credenciada própria.
16.14. A CONTRATADA deverá implantar o sistema em todas as bases operacionais no prazo máximo de 20
(vinte) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato, conforme cronograma estimativo definido pela
CONTRATANTE, sem ônus para a contratante]
16.15. O processo de implantação do Sistema pela CONTRATADA compreende as seguintes atividades:
16.15.1. Cadastramento dos veículos;
16.15.2. Definição da logística da rede de oficinas e autopeças credenciadas;
16.15.3. Preparação e distribuição dos equipamentos periféricos;
16.15.4. Fornecimento à CONTRATANTE dos dados cadastrais da rede de estabelecimentos
credenciados;
16.15.5. Treinamento dos condutores e gestores;
16.15.5.1. Consta do anexo I-A a relação dos veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Nossa
Senhora do Livramento-MT, sendo acrescidos ao mesmo os veículos que virem a ser adquiridos ou alugados.
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17 DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
17.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
17.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
17.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
17.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;
17.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;
17.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
17.7. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e
oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.
17.8. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
17.9. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no
cumprimento deste Contrato.
17.10. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade;
17.11. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
18 DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:
18.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
18.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.3. fraudar na execução do contrato;
18.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
18.1.5. cometer fraude fiscal;
18.1.6. não mantiver a proposta.
18.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
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18.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
18.2.2. multa moratória de até 05% ( cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
18.2.3. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para
reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do contrato;
18.2.4. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre
si.
18.2.5. multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
18.2.6. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima,
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
18.2.7. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
18.2.8. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuízos causados;
18.3. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
18.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
18.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação demonstre não possuir
idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
18.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
18.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na
Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
18.6. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar
da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
18.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
19 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
19.1. Atendidas as especificações deste Edital, estando habilitado o Licitante e tendo sido aceito o menor
preço apurado, a Pregoeira declarará a(s) empresa(s) vencedora(s) do(s) respectivo(s) item (s),
ADJUDICANDO-O.
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19.2. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à
sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no Sistema Eletrônico, sem prejuízo das
demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.
19.3. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela Pregoeira sempre que não houver
recurso. Havendo recurso, a adjudicação será efetuada pela Autoridade Competente que decidiu o recurso.
19.4. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só poderá ser realizada
depois da adjudicação.
19.5. Quando houver recurso e a Pregoeira mantiver sua decisão, esse deverá ser submetido à Autoridade
Competente para decidir acerca dos atos da Pregoeira.
20

O PAGAMENTO

20.1. O pagamento será efetuado mensalmente em até 15 (quinze) dias após a entrega dos produtos, conforme
Nota Fiscal, discriminada de acordo com a Ordem de Compra, e após atestado de recebimento definitivo dos
produtos pelo fiscal do contrato indicado pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento. A nota
deverá ser emitida para cada secretaria de acordo com os quantitativos especificados na Ordem de Compra.
20.2. A contratada emitirá quinzenalmente após prévio empenho a nota fiscal dos serviços executados bem
como das peças utilizadas nos serviços no período, pela rede de oficinas mecânicas credenciadas, eventuais
serviços de guincho, bem como o percentual de serviços.
20.3. Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora
do Livramento/MT, atestará a medição, comunicando a licitante contratada, no prazo de 03 dias contados do
recebimento do relatório, o valor aprovado, e autorizando a emissão da correspondente fatura, a ser
apresentada no primeiro dia subsequente à comunicação dos valores aprovados.
20.4. O pagamento será creditado em favor do(s) fornecedor (es) através de ordem bancária, contra qualquer
banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da
conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
20.5. O pagamento será feito com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente ao valor dos materiais
do presente pregão, pelo preço da proposta adjudicada e homologada, mediante a apresentação do
comprovante de regularidade referente FGTS e INSS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida
pela Justiça do Trabalho, de acordo com o Art. 29 da Lei 8.666/93 alterada pelo Art. 3° da Lei 12.440 de
7/07/2011.
20.6. Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua
reapresentação.
20.7. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
20.8. Não será efetuado o pagamento em nome de terceiros, ou em conta de Poupança, sendo que referido
pagamento poderá ficar suspenso até que sejam devidamente cumpridas as exigências do Edital.
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20.9. A critério da Administração poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de
responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicados em decorrência da irregular
execução contratual.
20.10. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
20.11. A Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem
como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
20.12. A Contratante poderá recusar os serviços quando:
a) Nota fiscal com especificação e quantidades em desacordo com o discriminado no edital;
b) Entregues em desacordo com as especificações dos requisitos do edital.
20.13. Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria à vista de Nota Fiscal Eletrônica – NFe, apresentadas,
que deverão ser enviadas para o serviço de email institucional Prefeitura a seguir:
nfe@nossasenhoradolivramento.mt.gov.br, e a DANFE deverá ser emitida e acompanhar a mercadoria.
20.14. Havendo divergência ou erro na emissão da Nota Fiscal Eletrônica-NFe, modelo 55, será interrompida
a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da
referida Nota fiscal Eletrônica - NFe;
20.15. Conforme o protocolo ICMS 42/09, Cláusula 2ª, alterado pelo protocolo ICMS 1/2011 ficam obrigados
a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, os
contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à
Administração Pública direta ou indireta.
20.16. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no
primeiro dia útil imediatamente subseqüente.
23. 21 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
21.1. As despesas referentes ao objeto mencionado neste termo correrão à conta do Programa de Despesas,
estão previstos no Termo de Referência – ANEXO I.
22. DAS CONDIÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
22.1. O Sistema de Registro de Preços regula-se pelas normas e procedimentos previsto no Decreto nº 3.931
de 19 de setembro de 2001, alterado pelo Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2002 e de conformidade com o
Decreto nº 119/2008 de 28/12/2008 que regulamenta o Registro de Preços no município de Nossa Senhora do
Livramento.
22.1 – As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Administração Municipal e a
licitante vencedora, serão formalizadas através de Ata de Registro de Preços, observando-se as condições
estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante vencedor.
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22.2 – A Administração Municipal convocará formalmente a licitante vencedora para assinar a Ata de
Registro de Preços, que deverá comparecer dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da
convocação.
22.3 – O prazo estipulado no subitem 11.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
Administração Municipal.
22.4 – O (a) Pregoeiro (a) poderá, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e
condições estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes na ordem
de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor.
22.4.1 – O fornecedor que não comparecer para assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo
estipulado no item 11.2 e 11.3, ou se recusar em assinar a presente Ata será submetido às penalidades
descritas no Artigo 7º da Lei 10.520/02.
22.5 – O prazo de vigência da Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses a contar da data da
publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial dos Municípios.
22.6 - A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações que dela poderão
advir, podendo ocorrer licitações específicas para a contratação do objeto, obedecida a legislação pertinente,
sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.
22.7 - O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão publicados trimestralmente na
imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
22.8 - A Administração Municipal monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos serviços, de forma a
avaliar o preço praticado no mercado, podendo rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência
da redução dos preços praticados ou de fato que eleve os custos dos serviços registrados.
22.9 - O fornecedor será liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento
fundamentado com apresentação de comprovantes (notas fiscais de fornecedor, listas de preços, etc.), que não
pode cumprir as obrigações assumidas devido ao preço de mercado ter se tornado superior ao preço registrado.
22.10 - Na hipótese de não-aceitação da justificativa apresentada, será aplicada a penalidade correspondente à
inexecução total – 30% (trinta por cento) sobre o valor constante da nota de empenho – caso a empresa não
mantenha o compromisso assumido.
22.11 - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do
fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.
22.12 - Será considerado preço de mercado o que for igual ou inferior à média daqueles apurados pela
Administração Municipal para o objeto pesquisado.
22.13 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, no todo ou em parte, nas situações
previstas abaixo:
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I) Por iniciativa da Administração:
a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.
II) Por iniciativa do fornecedor:
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os requisitos
desta Ata de Registro de Preços;
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV , XV e
XVI, da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
Parágrafo segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, considerando-se
cancelado o preço registrado.
Parágrafo terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser
aceita pela Administração Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT, facultando-se a este, neste caso, a
aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente.
Parágrafo quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor
relativas ao respectivo registro.
Parágrafo quinto - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Preços, a
Administração Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT, poderá, a seu exclusivo critério, suspender a
sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição
contratual infringida.
22.14. Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do
Livramento poderá rescindir a ata e convocar, nos termos da legislação vigente e pelo preço do 1º (primeiro)
colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova
licitação em caso de fracasso na negociação.
22.15. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou
inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.
23 DO REAJUSTAMENTO
23.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato, anexo a este
Edital.
23.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às
disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
24. DO LOCAL/EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
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24.1.
O local e os critérios de recebimento, execução e aceitação do objeto e de fiscalização estão
previstos no Termo de Referência – ANEXO I.
25. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
25.1. Os Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução
contratual, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira.
26. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
26.1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões,
podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
26.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão,
importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo (a) Pregoeiro (a) à
licitante vencedora.
26.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
26.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Prefeitura
Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT, sito na Av. Coronel Botelho nº. 458 - CEP 78.178.000;
26.5 A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo (a) Pregoeiro (a), que consultará as licitantes
representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, expressamente, que só serão conhecidos os
recursos interpostos antes do término da sessão.
26.6. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante
vencedor.
26.7. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para executar o
serviço contratado.
27 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
27.1 Esta Licitação poderá ser revogada por interesse da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do
Livramento - MT, em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar o ato, ou anulada por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem
que à Licitante tenha direito a qualquer indenização, obedecendo ao disposto no Art. 29 do decreto nº
5.450/2005 .
27.2 Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o texto
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação da proposta de preços.
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27.3 A Pregoeira ou a Autoridade Competente, é facultado, em qualquer fase da licitação a promoção
de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documentos ou informações que deveriam constar do mesmo desde a realização da sessão
pública.
27.4 Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
27.5 Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena do Licitante sofrer as
sanções previstas no art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002 c/c as demais normas que regem esta licitação,
salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pela Pregoeira.
27.6 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto pela Prefeitura
Municipal de Nossa Senhora do Livramento - MT.
27.7 O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta de preços, não
assinar/retirar o instrumento contratual, deixar de entregar documentação exigida no Edital,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta
de preços de preços, falhar ou fraudar, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com esta
administração portuária, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital
e das demais cominações legais.
27.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-seá o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais no Órgão Licitador.
27.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do Licitante,
desde que seja possível a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua proposta de preços de
preços, durante a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico.
27.10 Para fins de aplicação das Sanções Administrativas constantes no presente Edital, o lance é considerado
o da proposta de preços.
27.11 As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Prefeitura Municipal de Nossa
Senhora do Livramento - MT , a finalidade e a segurança da contratação.
27.12 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 1º, do
Art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993.
27.13 Os Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório,
ressalvado o direito da VENCEDORA de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do instrumento contratual.
27.14 O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do Licitante vencedor, farão parte integrante do
Instrumento Contratual como se nele estivesse transcrito, ressalvado o valor proposto, por quanto prevalecerá
o melhor lance ofertado ou valor negociado.
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27.15 Dos atos praticados, o sistema gerará Ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os autos do
procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endereço eletrônico
www.bll.org.br, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.
27.17 Havendo divergência entre as exigências contidas no Edital e em seus anexos, prevalecerá pela ordem, o
Edital, o Termo de Referência, e por último os demais anexos.
27.18 Aos casos omissos, serão solucionados diretamente pela Pregoeira ou autoridade Competente,
observados os preceitos de direito público e as disposições que se aplicam as demais condições constantes na
Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e ainda,
Lei complementar nº 123/2006 e alterações.
27.19 Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, pela VENCEDORA à outra empresa, a cessão
ou transferência total ou parcial do objeto licitado.
27.20 O Edital e seus anexos poderão ser lidos e retirados através da Internet no site www.bll.org.br,
http://www.nossasenhoradolivramento.mt.gov.br .
27.21 Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após a apresentação da documentação e da
proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento e discordâncias de seus termos.
27.22 Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus anexos poderão ser obtidas pelo
telefone (65) 3342-1200,
e-mail: licitacao@livramento.mt.gov.br ou na sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO-MT.
28 - ANEXOS
Fazem parte deste instrumento convocatório, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:
ANEXO I Termo de Referência;
ANEXO II Carta Proposta (Modelo);
ANEXO III
declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; (Modelo);
ANEXO IV Declaração de Elaboração Independente de Proposta; (Modelo);
ANEXO V Dados do Representante Legal; (Modelo);
ANEXO VI Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes;
ANEXO VII Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte (na hipótese do Licitante ser uma ME ou EPP);
ANEXO VIII Declaração de idoneidade (modelo);
ANEXO IX Minuta de Contrato.
29 DO FORO
As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como competente para dirimir quaisquer questões
oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via
administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) 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 nº 8.666/93.
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Nossa Senhora do Livramento-MT., 01 de novembro de 2017
Leonildes Fátima da Silva Benevides
Pregoeira
Portaria n.º 011/2017

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA N°130/2017
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
AUTORIZO:

Silmar de Souza Gonçalves
Prefeito Municipal
1 - INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS
Unidade(s) Administrativa(s) Solicitantes(s):
(x) Secretaria Municipal de Finanças
(x) Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento
(x) Secretaria de Educação, Esporte e Cultura
(x ) Secretaria de Obras e Infra- estrutura
(x ) Secretaria de Assistência Social
(x ) Secretaria de Saúde
( x) Secretaria de Desenvolvimento Rural

VALIDAÇÃO:
Alinor Augusto de Miranda
Sec. Municipal de Administração
2 – DESCRIÇÃO DA CATEGORIA DE
INVESTIMENTO
( ) Capacitação
( ) Equipamento de Apoio
( ) Equipamento de TI
( ) Consultoria/Auditoria/Assessoria
( x ) Contratação de Serviços
( x ) Bens de Consumo
( ) Material Permanente

2 - DO OBJETO
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OBJETO SINTÉTICO: REGISTRO DE PREÇOS: Contratação de empresa administradora de
sistema de cartões para gerenciamento de frotas incluindo o gerenciamento e controle da aquisição de
filtros, aditivos, óleos lubrificantes, serviços de lavagens e borracharia, bem como gerenciamento e
controle de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, acessórios, pneus ,câmara
de ar, serviços especializados em geral como guincho, retífica de motores, ajustes, regulagens, lataria,
vidraçaria, pintura, estofamento, elétrica em geral de implantação de gestão de frota, serviços
mecânicos em geral , serviços no sistema de arrefecimento em geral, serviços no sistema hidráulico,
serviços de alinhamento e balanceamento, cambagem de rodas , conserto de giroflex, ar condicionado
entre outros, os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Federal nº
3.555, de 08 de agosto de 2.000, além de subsidiariamente, pela Lei Federal 8.666 de 21 de junho de
1993, para atendimento aos órgãos da administração direta, do poder executivo do município de Nossa
Senhora do Livramento - MT, para atendimento aos veículos pertencentes à frota municipal e, em
veículos que vierem a ser locados, cedidos ou utilizados como objeto de possíveis convênios e
contratos em que seja prevista a manutenção. A aquisição será por meio de processo licitatório na
modalidade de SRP – Sistema de Registro de Preços.
Item
01
02
03

Especificações

Taxa
Adm.

Valor Total
Anual

Fornecimento de Peças
R$ 261.000,00
R$ 204.000,00

Fornecimento de Serviços
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVA AO
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MUNUTENÇÃO
AUTOMOTIVA EM GERAL MEDIANTE
DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO VIA CARTÃO
MAGNÉTICO OU COM CHIP, E SISTEMA ON-LINE
DE CONTROLE DOS CARTÕES, PARA
UTILIZAÇÃO EM GESTÃO DE FROTAS.

4,53%

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
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Administração Pública baseia-se em modernos princípios de administração, pautando a aplicação de seus
recursos na busca de obter o melhor resultado com o menor dispêndio. A contratação de empresa para o
gerenciamento e manutenção da frota municipal, com o objetivo de reduzir os custos e proporcionar um
melhor controle orçamentário e financeiro, como:
• Otimização e rendimento dos veículos, prolongando sua vida útil;
• Revisão efetuada segundo padrões pré-estabelecidos pela Contratante;
• Minimizar imobilizações não programadas.
Desta forma, a economia a ser obtida pela Administração em relação à contratação dos serviços, poderá ser
pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo mediante regular e adequado certame licitatório.
O valor estimado global para o contrato é de R$ 465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil reais)
sendo distribuídos R$ 261.000,00(duzentos e sessenta e um mil reais ) em peças e R$ 204.000,00(duzentos
e quatro mil reais ) em mão de obra.
COTAÇÃO - Para encontrarmos o valor total deste processo foi realizado um levantamento na Prefeitura
do que se gastou entre peças e mão de obra e após somar os percentuais recebidos de cada empresa para
assim obter a média em percentual para gerenciar a frota. Foi solicitado orçamentos para empresas
fornecedoras deste objeto via email.
Respaldados pela Lei 8.666/93, solicitamos a EVENTUAL AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS E
SERVIÇOS QUE SERÃO LICITADOS MENOR PREÇO GLOBAL SOBRE A
MENOR
PROPOSTA EM %(PERCENTUAL) DE DESCONTO SOBRE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,
para atendimento de toda e qualquer ação em se tratando dos termos desta referência e assim garantir a
manutenção da frota municipal.
Não será admitida a oferta de taxa negativa.
A adjudicação será pelo menor valor global, considerando o menor percentual da Taxa de
Administração.
7.RESULTADOS ESPERADOS
 Flexibilização no sistema de manutenções adequadas a serem realizadas nos veículos.
 Manutenções mecânicas, preventivas e corretivas com fornecimento de peças, após autorização do
Contratante.
 Obtenção de informações de toda a frota em tempo real para tomada de decisões e relatórios
Gerenciais.
 Agilidade nos procedimentos de manutenções, com prazo para execução dos serviços.
 Redução de despesas operacionais e administrativas do Contratante.
 Gerenciamento de todas as manutenções automobilísticas e equipamentos através de processo único.
 Centralização de toda a atividade de manutenção de veículos do Contratante.
 Melhor qualidade nos serviços realizados, com técnicos capacitados.
 Apresentação via sistema eletrônico pela contratada de no mínimo três orçamentos para aprovação e
execução dos serviços através da Cotação On-Line via sistema.
 Transparência, Gestão e negociação com a rede credenciada pela Contratante, com informações
disponibilizadas no site.
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1.

4.2.

Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997,
constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de
competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu
respectivo plano de cargos.
A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
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subordinação direta.
5. PÚBLICO ALVO:
5.1.Servidores Municipais e população em geral.
6. LOCAL, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO.
CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. Os serviços deverão sempre obedecer aos seguintes passos:
a) orçamento prévio
b) laudo inicial, emitido pelo Setor Responsável;
c) execução dos serviços descritos no laudo inicial;
d) vistoria dos serviços pela CONTRATADA
e) laudo final.
6.2 PEÇAS E ACESSÓRIOS
A)As peças e acessórios substituídos pela CONTRATADA deverão ser entregues a CONTRATANTE, no
ato do recebimento do veículo devidamente consertado, para liberação do laudo técnico na garagem central,
conforme alínea e, do item 5.1.
6.3. CONCEITO
Manutenção Preventiva: Tem como objetivo principal, mediante uma introdução sistemática regular de
revisões e serviços, garantir as melhores condições de desempenho do veículo, no que se refere ao seu
funcionamento, rendimento e segurança, assim como prevenir a ocorrência de defeitos que possam redundar
em danos nos componentes ou mesmo à paralisação do veículo.
Manutenção Corretiva: Visa tornar operacional o veículo ocasionalmente desativado em decorrência de
defeitos, bem como reparar pequenas avarias.
Da Prestação de Serviços: Os serviços deverão ser realizados através de profissionais qualificados em
condições e instalações técnicas adequadas, objetivando a realização dos serviços com eficiência desejada e
com garantias concedidas pelos estabelecimentos credenciados em consonância com o Código de Defesa do
Consumidor.
O prazo de garantia para os serviços, peças e acessórios aplicados, será de no mínimo 03 (três) meses ou
5.000 (cinco mil) quilômetros rodados, contados do recebimento do veículo devidamente consertado e
aprovado pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT, e pelo setor a qual pertencer o
veículo.
O prazo de garantia para os serviços, peças de retífica de motor, será de no mínimo 06 (seis) meses ou
10.000 (dez mil) quilômetros rodados para veículos, contados do recebimento do veículo devidamente
consertado e aprovado pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT e pelo setor a qual
pertencer o veiculo.
6.4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
• Registro informatizado dos dados de manutenção disponíveis para consulta via WEB em tempo real;
• Sistema de gerenciamento integrado, oferecendo relatórios gerenciais de controle das despesas de
manutenção da frota.
• Sistema tecnológico integrado para viabilizar o pagamento dos serviços de manutenção da frota de
veículos junto às oficinas credenciadas.
• Sistema tecnológico para processamento das informações via Web em tempo real pela Contratante e Rede
Credenciada;
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• A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso para o Gestor e níveis de acesso para aprovadores no
sistema, o qual possibilitará também a emissão e consulta de relatórios.
• Informatização dos dados da vida mecânica, quilometragem, custos, identificação do veículo da respectiva
unidade organizacional, datas e horários, tipos de peças, componentes e serviços, a serem alimentados por
meio eletrônico em base gerencial de dados disponíveis, atualizados diariamente.
• A Contratante deverá adquirir somente peças, originais ou genuínas, diretamente de distribuidores
credenciados, reduzindo custos com aquisição de peças;
• Processo de consolidação de dados e emissão de relatórios pela INTERNET, 24 (vinte e quatro) horas por
dia.
• Rede de oficinas mecânicas equipadas para aceitar transações do sistema tecnológico da CONTRATADA;
• Interface digital (oficinas x cliente);
• Orçamento eletrônico de no mínimo 3 (três) propostas possibilitando o arquivo impresso;
• Data base dos históricos de orçamentos;
• Planilha de custos por modelo / departamento;
• Histórico de manutenção por veículo, onde devem constar todos os dados, como manutenção, tempo de
reparo, etc;
• Registro de garantia de peças / serviços;
• Ferramenta on-line para avaliação e autorização de serviço;
• Relatório de custos por departamento / centro de custos;
6.5. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A SEREM EXECUTADOS:
Manutenção e conservação dos veículos da Contratante prestando reparação automotiva, revisões
preventivas e corretivas através da rede credenciada própria de oficinas, incluindo: aquisição de
filtros, aditivos, óleos lubrificantes, serviços de lavagens e borracharia, bem como gerenciamento e controle
de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, acessórios, pneus ,câmara de ar, serviços
especializados em geral como guincho, retífica de motores, ajustes, regulagens, lataria, vidraçaria, pintura,
estofamento, elétrica em geral de implantação de gestão de frota, serviços mecânicos em geral , serviços no
sistema de arrefecimento em geral, serviços no sistema hidráulico, serviços de alinhamento e
balanceamento, cambagem de rodas , conserto de giroflex, ar condicionado entre outros.
• Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a toda e qualquer solicitação que venha a receber da
Contratante, necessariamente com serviço de leva-e-traz, através de guincho.
• Deverá informar ao Contratante via sistema o prazo de conserto do veículo, a relação dos serviços (mãode-obra) e as peças necessárias para execução do mesmo.
• O valor dos serviços, peças, componentes e materiais serão informados quando da elaboração dos
orçamentos pelas oficinas cadastradas no sistema , para análise e aprovação do serviço pela Contratante.
• Os serviços só poderão ser executados após a aprovação da Contratante.
• A manutenção deverá ocorrer de acordo com o tempo padrão de manutenção do fabricante dos respectivos
veículos, mencionada no orçamento realizado e enviado para aprovação da Contratante.
Para efeito de efetivação das despesas, bem como de sua aceitação, as empresas credenciadas, onde forem
feitas as manutenções, deverão elaborar previamente, para análise da Contratante, um orçamento relativo a
cada um dos serviços a serem prestados, que deverá ser disponibilizado a Prefeitura Municipal de Nossa
Senhora do Livramento-MT, por via eletrônica (Internet) e encaminhado por meio de fax, detalhando os
seguintes dados;
 Valor detalhado de todos os serviços a serem prestados, incluindo o tempo padrão/hora, bem como
de que cada peça a ser fornecida, tomando por base o preço constante da Tabela de Preços e serviços
no mercado local;
 A licitante vencedora deverá fornecer as tabelas vigentes de preços das peças e acessórios e do
tempo padrão da hora/trabalhada de manutenção de cada fabricante dos respectivos veículos.
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6.6. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
a) O atendimento dos serviços deverá ocorrer, por intermédio de rede de estabelecimentos credenciados,
disponibilizada pela empresa contratada, com aval da contratante;
b) Os quantitativos de veículos constantes da frota da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do
Livramento bem como as suas características estão discriminados no Anexo I-A, sendo acrescidos ao
mesmo os veículos que vierem a ser adquiridos ou colocados à disposição da Prefeitura Municipal;
c) A empresa vencedora deverá credenciar no prazo máximo de 20 (vinte) dias após a assinatura do
contrato, e manter sob pena de rescisão contratual, a rede de estabelecimentos de oficinas e autopeças,
devidamente equipados para aceitar as transações do seu sistema, no mínimo nos seguintes municípios:
Cuiabá, Várzea Grande e Nossa Senhora do Livramento – MT.
6.7.OS SERVIÇOS CONTRATADOS COMPREENDEM TAMBÉM:
1) Aplicativo próprio da contratada totalmente elaborado em ambiente WEB, compatível com o sistema
operacional de informática utilizado no Contratante, que permita capturar informações da frota em rede
credenciada própria através de sistema WEB, proporcionando controle total sobre as operações de
manutenções e assistência 24h, identificando os veículos, condutores e seus prestadores de serviços,
gerando histórico detalhado e observando prazo para atendimento.
2) A empresa vencedora será responsável, às suas expensas, pelos custos de realização de todo o
treinamento dos responsáveis pelas bases de gerenciamento, no que se refere à utilização dos sistemas de
controle e planejamento, pelos usuários e pelos fornecedores dos serviços abrangidos nesta especificação;
3) A empresa vencedora deverá providenciar, sempre que solicitado pela Prefeitura Municipal de Nossa
Senhora do Livramento-MT, o credenciamento de alguns novos estabelecimentos, caso o atendimento não
esteja sendo considerado satisfatório, ou, ainda, caso o preço praticado pelas empresas constantes da rede
credenciada não esteja dentro dos limites máximos estabelecidos neste Termo;
4) Deverá conter adesivo com nº de telefone em todos os veículos da PREFEITURA MUNICIPAL DE
Nossa Senhora do Livramento-MT.
5) A licitante vencedora deverá credenciar junto a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do LivramentoMT, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem
durante a execução do contrato.
6) A empresa vencedora deverá indicar telefones para contato fora dos horários normais de atendimento,
inclusive finais de semana e feriados, para casos excepcionais que porventura venham a ocorrer, sendo um
atendimento gratuito 24 (vinte e quatro) horas.
6.8. RELATÓRIOS
Os Relatórios disponibilizados pela CONTRATADA deverão conter, no mínimo, as seguintes informações
acumuladas a partir da contratação dos serviços:
Histórico de manutenção de veículo – valor das peças, valor da mão de obra, valor total do serviço, placa,
estabelecimento, garantias de peça e mão de obra, quantidade de peças e total de horas de serviços de mão
de obra..

Ordem de serviço cadastrada;

Comparativo do valor negociado na OS;

Interface digital – OFICINA X CLIENTE;

Orçamento eletrônico;

Registro de garantia de peças/serviços;

Histórico dos orçamentos;

Histórico da manutenção dos veículos;

Relatórios de custos por modelo/departamento;

Relatório de custos por departamento/centro de custos;

Comparação de orçamentos para análise de histórico;
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Relatório contendo grupo de peça/peça, Mão-de-obra/hora por grupo, horas de execução, custo por
peça, tabela de referência de tempo;

Cotação On-Line – transparência nos dados e informações, velocidade na operação, automatização
do processo;

Cadastro do veículo:

Composição da frota e idade média;

Limites de valores por veículo;

Relatório de inconsistências;

Relação de estabelecimentos de manutenção credenciados;

Relatório de operação de manutenção;

Utilização de peças e serviços por estabelecimentos;

Custos por grupo de manutenção – veículo;

Custos e quantidade por tipo de manutenção – veículos;

Custos e quantidades por tipo de manutenção – equipamento;

Veículos x manutenção preventiva;

Pesquisa no sistema – garantia de peças e serviços;

Pesquisa no sistema – preços de peças e serviços;

Custos por km ou e indicadores – veículos;
• Todos os relatórios devem ser gerados a partir de um período pré-estabelecido pelo gestor da frota,
permitindo comparativos de desempenho e outras análises de gestão.
• Manutenção da frota - Auto Gestão, utilizando um site operacional de navegação, que propicia
acompanhamento de todas as operações em andamento, avaliação dos orçamentos, bem como nova
solicitação dos mesmos. O sistema deverá também, interagir com os usuários, gestores da frota e
prestadores de serviço, respeitando os níveis de acesso que forem determinados pelo contratante.
• Todo processo tem como objetivo a abertura de solicitação de manutenção e direcionamento de
oficina, além de um serviço de monitoramento da manutenção executado por equipes especializadas,
onde as manutenções com valores estabelecidos pela Contratante terão seus orçamentos verificados
e avaliados antes da liberação dos serviços.
7. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS
• Para execução dos serviços técnicos de manutenção da frota a Contratante só aceitará as oficinas
credenciadas pela contratada.
• Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com sua especialidade, com
fornecimento de peças e componentes originais ou genuínas e demais materiais destinados à
manutenção da frota de veículos da Contratante.
• As peças e/ou acessórios substituídos deverão ser entregues nas unidades ou a Prefeitura Municipal
de Nossa Senhora do Livramento-MT, no ato da entrega do veículo consertado, dentro da
embalagem das peças adquiridas;
• Fornecer em seu orçamento a relação de peças, componentes e materiais a serem trocados, o custo e
a quantidade de hora(s) para a avaliação da Contratante.
• A Contratante analisará os respectivos custos e a conveniência da execução total ou parcial, levando
em conta o melhor custo benefício. Após esse exame, com base no relatório do histórico do veículo,
se conveniente, a Contratante autorizará a oficina credenciada a executar os serviços.
Atender às necessidades de manutenção da frota em regime de:
a) Veículos leves, veículos pesados, motos, maquinários e outros;
b) Veículos utilitários;
c) Guindaste (guincho hidráulico veicular);
d) Revisões em Concessionárias, conforme marca dos veículos em período de garantia e/ou quando da
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aquisição de novos veículos;
e) Manutenção e equipamentos
8. ESTRUTURA DA REDE CREDENCIADA DE OFICINAS
A Contratante optará preferencialmente pela rede de Estabelecimentos especializados em serviços técnicos
de manutenção de veículos que disponham dos seguintes requisitos mínimos:

Possuir microcomputador, impressora e conexão à Internet;

Dispor de ferramenta atualizada para atendimento da frota da respectiva categoria de sua
responsabilidade;

A oficina deverá ser credenciada pela Contratada em 30 dias corridos a partir da solicitação pela
Contratante;

Dispor de área física adequada à prestação dos serviços de manutenção;

Dispor de equipe técnica preferencialmente uniformizada;

Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com sua especialidade, com
fornecimento de peças e componentes e demais materiais destinados à manutenção da frota de
veículos da contratante, nas suas instalações, independentemente ou não da marca do veículo;

Executar os serviços solicitados, com pessoal qualificado, mediante o emprego de técnica e
ferramental adequados.

Devolver os veículos para a contratante em perfeitas condições de funcionamento.

Executar fielmente dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem confiados, de
acordo com as especificações de fábrica e rigorosa observância aos demais detalhes emanados e/ou
aprovados pela contratante.
9.SEGURANÇA NO FORNECIMENTO
Nos casos de falha dos equipamentos periféricos da rede credenciada ou dos cartões dos veículos da
ocorrência de situações adversas como falta de energia elétrica, a CONTRATADA deverá disponibilizar
procedimento contingencial, através de serviço de atendimento ao cliente, que consiste na obtenção, por
telefone, por parte da rede credenciada, do número da autorização de serviço a ser transcrito para formulário
específico da CONTRATADA, visando garantir a manutenção das informações necessárias ao controle e
gestão das manutenções e não comprometer a continuidade das atividades operacionais da
CONTRATANTE.
Níveis de Atendimento:
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana – SAC – Gratuito
Atendimento Personalizado e Preferencial – Suporte
10.LOCAL E ENTREGA DOS BENS OU SERVIÇOS
A entrega do objeto deverá ser realizada na Secretaria Municipal de Obras e Infra – Estrutura, situado
na Rua Ana Feliciana, s/n, Centro – Nossa Senhora do Livramento – MT, das 07:00hs às 16:00 hs.
11. DA VIGÊNCIA
11.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses a contar da data da
publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial dos Municípios.
11.2. A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações que dela poderão
advir, podendo ocorrer licitações específicas para a contratação do objeto, obedecidas a legislação
pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de
condições.
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12.CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO:
12.1.O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº
2.271, de 1997.
12.2.O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle
da execução dos serviços e do contrato.
12.3.A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referência.
12.4.A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle,
que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG
nº 02, de 2008, quando for o caso.
12.5.O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve sub dimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta
promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.6.A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente
com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
12.7.O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º
do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.8.O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei
nº 8.666, de 1993.
12.9.As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos
Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, aplicável no que for
pertinente à contratação.
12.10.Será designado para fiscalizar e acompanhar o fornecimento, do objeto da presente contratação,
conforme a seguir:
Coordenador de Transporte Escolar: Paulo Leite de Araújo;
Coordenador de Obras e Infra Estrutura – Marcos Antônio de Freitas
12.11.A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei nº 8.666, de 1993.
13.DA SUBCONTRATAÇÃO:
13.1.Não será admitida a subcontratação do objeto
14.DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTARES
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14.1.03 Orçamentos
14.2.Mapa comparativo
14.3.Relação da frota municipal
14.4.Termo de referência circunstanciado
15.DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
15.1. A contratada emitirá quinzenalmente após prévio empenho a nota fiscal dos serviços executados bem
como das peças utilizadas nos serviços no período, pela rede de oficinas mecânicas credenciadas, eventuais
serviços de guincho, bem como o percentual de serviços.
15.2. O pagamento será de até 15 (quinze) dias, após emissão das notas fiscais. A contratada emitirá
quinzenalmente a nota fiscal dos serviços executados bem como das peças utilizadas nos serviços no
período, pela rede de oficinas mecânicas credenciadas, eventuais serviços de guincho, bem como o
percentual de administração.
15.3. As notas fiscais deverão ser emitidas em conformidade com as legislações Municipais, Estaduais e
Federais pertinentes.
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
16.1. A despesa decorrente das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta das seguintes
dotações orçamentárias:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Secretaria
Programa

Recurso

Projeto
Atividade

Reduzido
Dotação

2045

Próprio

Manutenção e Encargos
da Educação

050016

2045

Próprio

Manutenção e Encargos
da Educação

050019

2216

Próprio

Gestão Transporte
Escolar - Manutenção

050028

2216

Próprio

Gestão Transporte
Escolar - Manutenção

050029

2102

Federal

Manut. Transporte
Escolar – Fundeb 40%

050101

2102

Federal

Manut. Transporte
Escolar – Fundeb 40%

050102

2265

Federal

Manut. Transporte
Escolar – PNATE

050032

Natureza de
Despesa
33.90.30–
Material de
Consumo
33.90.39– Outros
Serv. De
Terceiros de
Pessoa Jurídica
33.90.30–
Material de
Consumo
33.90.39– Outros
Serv. De
Terceiros de
Pessoa Jurídica
33.90.30–
Material de
Consumo
33.90.39– Outros
Serv. De
Terceiros de
Pessoa Jurídica
33.90.30–
Material de
Consumo

Fonte

Valor

100

10.00
0,00

100

14.00
0,00

100

28.00
0,000

100

28.00
0,000

119

28.00
0,000

119

28.00
0,000

115

28.00
0,000
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2265

Federal

Manut. Transporte
Escolar – PNATE

050033

33.90.39 – Outros
Serv. De
Terceiros de
Pessoa Jurídica

115

28.00
0,000

Fonte

Valor

100

10.00
0,00

100

10.00
0,00

114

10.00
0,00

114

12.00
0,00

Fon
te

Valor

100

5.000,0
0

100

10.000,
00

R$ 192.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Secretaria
Programa

Recurso

Projeto
Atividade
Manutenção das Ativ.
Hospitalar/Ambulatorial
– MAC

Reduzido
Dotação

2067

Próprio

2067

Próprio

Manutenção das Ativ.
Hospitalar/Ambulatorial
– MAC

070049

1305

Federal

Manutenção da Atenção
Básica

070019

1305

Federal

Manutenção da Atenção
Básica

070021

070046

Natureza de
Despesa
33.90.30–
Material de
Consumo
33.90.39– Outros
Serv. De
Terceiros de
Pessoa Jurídica
33.90.30–
Material de
Consumo
33.90.39 – Outros
Serv. De
Terceiros de
Pessoa Jurídica

R$ 42.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Secretaria
Programa

Recurso

Projeto
Atividade

Reduzido
Dotação

2022

Próprio

Manutenção da
Secretaria de Ação Social

060006

2022

Próprio

Manutenção da
Secretaria de Ação Social

060008

Natureza de
Despesa
33.90.30–
Material de
Consumo
33.90.39– Outros
Serv. De
Terceiros de
Pessoa Jurídica

R$ 15.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e PLANEJAMENTO
Secretaria
Programa

Recurso

2089

Próprio

Projeto
Atividade
Manutenção das
Atividades de ADM e

Reduzido
Dotação
040020

Natureza de
Despesa
33.90.30–
Material de

Fonte
100

Valor
10.00
39
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Planejamento
2089

Próprio

Manutenção das
Atividades de ADM e
Planejamento

040025

Consumo
33.90.39– Outros
Serv. De
Terceiros de
Pessoa Jurídica

0,00
100

14.00
0,00

Fonte

Valor

100

10.00
0,00

100

14.00
0,00

Fonte

Valor

100

20.00
0,00

100

20.00
0,00

130

64.00
0,00

130

64.00
0,00

R$ 24.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL
Secretaria
Programa

Recurso

Projeto
Atividade

Reduzido
Dotação

2036

Próprio

2036 - Manutenção e
Encargos da Secretaria

100005

2036

Próprio

2036 - Manutenção e
Encargos da Secretaria

100007

Natureza de
Despesa
33.90.30–
Material de
Consumo
33.90.39– Outros
Serv. De
Terceiros de
Pessoa Jurídica

R$ 24.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Secretaria
Programa

Recurso

2276

Próprio

Manutenção Frota de
Maquinas e Veículos

080018

2276

Próprio

Manutenção Frota de
Maquinas e Veículo

080020

2278

Próprio

Recuperação e
manutenção e construção
de estradas vicinais.

2278

Próprio

Projeto
Atividade

Reduzido
Dotação

Recuperação e
manutenção e construção
de estradas vicinais.

080031

080034

Natureza de
Despesa
33.90.30–
Material de
Consumo
33.90.39– Outros
Serv. De
Terceiros de
Pessoa Jurídica
33.90.30–
Material de
Consumo
33.90.39– Outros
Serv. De
Terceiros de
Pessoa Jurídica

R$ 168.000,00
VALOR GERAL: R$ 465.000,00
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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17.1.A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto e, ainda:
17.2.Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes
neste Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
17.3.Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
17.4.Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto
com avarias ou defeitos;
17.5.Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
17.6.Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
17.7.Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato
17.8.Prestar com pontualidade o serviço ofertado;
17.9.Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização,
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas
as providências de regularização necessárias;
17.10.Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos serviços, objeto da presente
licitação.
17.11. Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;
17.12. Que o contrato social da empresa represente no mínimo 20% do valor da licitação.
17.13. Possuir rede credenciada própria.
18.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
São obrigações da Contratante:
18.1.Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
18.2.Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com
as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
18.3.Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
18.4.Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;
18.5.Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
18.6.A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
18.7.A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e
oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.
18.8.Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
18.9.Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no
cumprimento deste Contrato.
18.10.Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade;
18.11.Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
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19.GARANTIA
19.2. Os serviços executados deverão ter garantia de no mínimo 06 meses a contar da data de entrega dos
serviços.
19.3. A CONTRATADA deverá implantar o sistema em todas as bases operacionais no prazo máximo de 20
(vinte) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato, conforme cronograma estimativo definido
pela CONTRATANTE, sem ônus para a contratante.
O processo de implantação do Sistema pela CONTRATADA compreende as seguintes atividades:
• Cadastramento dos veículos;
• Definição da logística da rede de oficinas e autopeças credenciadas;
• Preparação e distribuição dos equipamentos periféricos;
• Fornecimento à CONTRATANTE dos dados cadastrais da rede de estabelecimentos credenciados;
• Treinamento dos condutores e gestores;
Consta do anexo I-A a relação dos veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do
Livramento-MT, sendo acrescidos ao mesmo os veículos que virem a ser adquiridos ou alugados.

20.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
20.1Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
20.2.inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
20.3.ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.4.fraudar na execução do contrato;
20.5.comportar-se de modo inidôneo;
20.6.cometer fraude fiscal;
20.7.não mantiver a proposta.
20.8.Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
20.9.tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
20.10.tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
20.11.demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
20.12.A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e
a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784,
de 1999.
20.13.As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em
favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados
judicialmente.
20.14.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter
educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
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21. ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
( ) Confirmo a existência de saldo orçamentário
( ) Inexistência de saldo orçamentário (devolver à unidade demandante).
Data:______/_______/_______
_________________________
Contador Municipal
Assinatura e Carimbo
22. MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
A. Pregão Eletrônico
B. Participação de Consorcio ( ) Sim ( x ) Não
A vedação da participação de consórcio se justifica por ser um processo de pequeno valor e baixa
complexibilidade e a participação de consórcios poderá restringir a concorrência, pois, as empresas
consorciadas deixariam de competir entre si e ainda não daria condições de participação a outras empresas
levando a Administração a não selecionar uma proposta mais vantajosa.
23. DA ELABORAÇÃO DO TR (TERMO DE REFERENCIA)
a. Elaborado por Nilceia Prado
SETOR: Secretaria Municipal de Educação
__________________________
Responsável pela TR
LOCAL E DATA: Nossa Senhora do Livramento – MT, 20 de Junho de 2017
24 - DA APROVAÇÃO DO RESPONSAVÉL PELA UNIDADE SOLICITANTE
______________________________________
Otarci Nunes da Rosa
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
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ANEXO I – A
A atual frota da Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento/MT, é composta de equipamentos, máquinas
pesadas e veículos de variados fabricantes, assim distribuídos:
Consta do anexo I-A a relação dos veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do
Livramento-MT, sendo acrescidos ao mesmo os veículos que virem a ser adquiridos ou alugados.
FROTA MUNICIPAL 2017
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ITEM

DESCRIÇÃO

1

ONIBUS MERCEDES BENS

COMBUSTÍVEL
DIESEL

MARCA
M/BENS

MODELO
2010

2

ONIBUS MERCEDES BENS

DIESEL

M/BENS

2010

3

ONIBUS MERCEDES BENS

DIESEL

M/BENS

2010

4

ONIBUS ESCOLAR VOLARE

DIESEL

MARCOPOLO/VOLAR

2011

5

ONIBUS ESCOLAR VOLARE

DIESEL

MARCOPOLO/VOLAR

2011

6

ONIBUS ESCOLAR VOLARE

DIESEL

MARCOPOLO/VOLAR

2011

7

ONIBUS ESCOLAR VOLARE

DIESEL

MARCOPOLO/VOLAR

2011

8

ONIBUS ESCOLAR IVECO

DIESEL

IVECO

2011

9

ONIBUS ESCOLAR VW

DIESEL

VOLKSWAGEM

2011

10

ONIBUS ESCOLAR VOLARE

DIESEL

MARCOPOLO/VOLAR

2012

11

ONIBUS VW

DIESEL

VOLKSWAGEM

2012

12

ONIBUS VW

DIESEL

VOLKSWAGEM

2012

13

ONIBUS VW

DIESEL

VOLKSWAGEM

2012

14

ONIBUS VW

DIESEL

VOLKSWAGEM

2013

15

ONIBUS ESCOLAR IVECO

DIESEL

IVECO

2012

16

ONIBUS ESCOLAR VW

DIESEL

VOLKSWAGEM

2013

17

ONIBUS VW

DIESEL

MAN LATIN

2013

18

ONIBUS ESCOLAR VW

DIESEL

M/BENS

2013

19

ONIBUS ESCOLAR VW

DIESEL

VW 15.190

2014

COR
AMARELO

PLACA
NVF
8417
AMARELO
NPH
1046
AMARELO
NVF
8457
AMARELO
NJR
6252
AMARELO
NJV
5259
AMARELO
NJV
6742
AMARELO
NJV
0522
AMARELO
NPH
1854
AMARELO
NPH
2254
AMARELO
OAT
4671
AMARELO
OBF
6846
AMARELO
OAX
1544
AMARELO
OAX
2474
AMARELO
OAZ
8222
AMARELO
OBL
7231
AMARELO
OBL
7381
AMARELO
OBJ
2692
AMARELO
NPM
1396
AMARELOQBD1540 QBD
1540

ANO
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2011
2012
2012
2012
2013
2012
2012
2012
2013
2014
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SANDERO

ALCOOL

RENAUT

2014

BRANCO

QBD
1991
QBM
7098
KBW
1190

2014

21

MOTO

GASOLINA

2016

PRETA

22

CAMINHONETE / TRITON

DIESEL

HONDA NXR 160
BROSS
MITSSUBICHI

2013

BRANCO

MODELO
2015

COR
BRANCO

PLACA
QBO 0504

ANO
2015

2016
2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ITEM
DESCRIÇÃO
1
AMBULÂNCIA FIAT
DUCATO
2
L200 TRITON

COMBUSTIVEL
GASOLINA

FIAT

DIESEL

MITISUBICHI

2015

BRANCO

QBW 1090

2016

3

L200 TRITON

DIESEL

MITISUBICHI

2017

BRANCO

QBX 4994

2016

4

S10 FLEX POWER

GASOLINA

GM S10 ADVANTAGE

2011

BRANCO

MTY 6236

2010

COR
BRANCO

PLACA
NJV 2755

ANO
2010

MARCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESCRIÇÃO
1

COMBUSTIVEL

MARCA
FIAT

MODELO
2011

2

UNO MILLE ECONOMY
SANDERO

ALCOOL
ALCOOL

RENAUT

2010

BRANCO

QDB 2071

2010

3

UNO MILLE ECONOMY

ALCOOL

FIAT

2013

BRANCO

OBK 0142

2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
ITEM
1

TRATOR AZUL

MARCA
MARCA
COMBUSTIVEL
DIESEL
4CIL

2

TRATOR AGRÍCOLA

DIESEL

3

TRATOR AGRÍCOLA

4
5

DESCRIÇÃO

MODELO
COR
MODELO COR

PLACA
PLACA

ANO
ANO

2011 AZUL

2011

YANMAR

2015 VERMELHO

2015

DIESEL

NEW HOLLAND

2014 AZUL

2014

TRATOR AGRÍCOLA

DIESEL

M.FERGUNSON

2009 VERMELHO

2009

CAMINHONETE RANGER

GASOLINA

FORD

2005 PRATA

JZW 4841

2004

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
ITEM
DESCRIÇÃO
1
PA CARREGADEIRA

COMBUSTÍVEL
MARCA
DIESEL
KOMATSU W200

2

MOTONIVELADORA RG 140B

DIESEL

3

5

CAMINHAO VOLVO
BASCULANTE
CAMINHAO VOLVO
BASCULANTE
PA CARREGADEIRA 12B

6

MODELO
2010

COR
AMARELO

NEW HOLLAND

2010

AMARELO

DIESEL

VOLVO/VM260

2010

BRANCO

NPC 9251

2010

DIESEL

VOLVO/VM260

2010

BRANCO

NPD 0291

2010

DIESEL

NEW HOLLAND

2010

AMARELO

CAMINHONETA FRONTIER

DIESEL

NISSAN

2005

BRANCO

KAM 8607

2005

7

CAMINHAO VOLVO VM

DIESEL

VOLVO 310

2011

BRANCO

OBF 9361

2011

8

RETROESCAVADEIRA RANDON

DIESEL

RANDON 406

2012

AMARELO

2012

9

MOTONIVELADORA 120K

DIESEL

CATERPILLAR

2014

AMARELO

2014

10

CAMINHAO CAÇAMBA

DIESEL

M.BENS/ATRON

2014

BRANCO

2014

11

COLETOR DE LIXO

DIESEL

WOLKSWAGEM

2015

BRANCO

QBR 8114

2015

12

CAMINHONETE / TRITON

DIESEL

MITSUBICHI

L200

BRANCO

QCA 2147

2015

13

CAMINHONETE / TRITON

DIESEL

MITSUBICHI

L200

BRANCO

QBP 2954

14

CAMINHONETE

DIESEL

GM CUSTON

D 20

BRANCO

JYE 8104

1995

15

CAMINHÃO FORD

DIESEL

FORD

VERMELHO

JXZ 9083

1993

4

PLACA

ANO
2010
2010

2010
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MOTO

GASOLINA

17

TRATOR

DIESEL

HONDA MXR 160
BROSS
AGRALE

2016

PRETA

1994

QBM 7058

2016

VERMELHO

1994

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ITEM
DESCRIÇÃO
1

SANDERO

COMBUSTIVEL
ALCOOL

2

MOTO

GASOLINA

MARCA
MARCA

MODELO
COR
MODELO COR

PLACA

ANO
ANO

PLACA

RENAUT

2014

BRANCO

QBD 2041

HONDA CG 125 FAN

2017

VERMELHA

7078

2014
2016

ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – MT
TIPO DE LICITAÇÃO
PROPOSTA DE PREÇO
XXXXXXXXX
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:

NÚMERO
XXXXXX
CNPJ:
FONE-FAX

FOLHA
XXXXXX
INSC. ESTADUAL:
e-mail

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS: Contratação de empresa administradora de sistema de cartões
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX
Item
01
02
03

Especificações

Taxa
Adm.

Fornecimento de Peças
Fornecimento de Serviços
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVA AO SERVIÇO
ESPECIALIZADO EM MUNUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM
GERAL MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO
VIA CARTÃO MAGNÉTICO OU COM CHIP, E SISTEMA
ON-LINE DE CONTROLE DOS CARTÕES, PARA
UTILIZAÇÃO EM GESTÃO DE FROTAS

Valor Total
Anual
R$ 261.000,0
R$ 204.000,00

Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação
modalidade Pregão Eletrônico nº XXXX/2017, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas,
não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele
fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos
custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer
despesa relativa à realização integral de seu objeto.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO DE XXXX (XXXXX) DIAS, CONTADOS DA
DATA DA ABERTURA DA MESMA.
(Local)............................., data.................................de 2017.
Nome e assinatura do responsável/representante da empresa.
CPF nº. .................................
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ANEXO III
REF: Pregão Eletrônico nº. xxx/2017
Processo Administrativo Nº xxxxx/2017
OBJETO: xxxxxxxxxxxxx

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

...............(nome da instituição)................, CNPJ/MF nº .................................,
sediada à ...........(endereço completo).................., declara, sob as penas de Lei, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação para participar do Pregão de nº ......, estando ciente de que
ficará sujeito as penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e art. 14 do Decreto nº 3.555/00,
caso venha a ensejar o retardamento da execução do certame, não mantenha a proposta, falhe ou
fraude na execução do contrato, comporte-se de modo inidôneo, faça declaração falsa ou cometa
fraude fiscal.

Local e data, ........... de ................................. de ...........

.............................................................
Assinatura do Declarante

............................................................................................................
Nome completo e nº do RG do Declarante

(apresentar em papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO IV
REF: Pregão Eletrônico nº. xxxxx/2017
Processo Administrativo Nº xxxxx/2017
OBJETO: xxxxxxxxxxxxxxx
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
.......................................................................................................... (Identificação completa do
representante
do
licitante),
como
representante
devidamente
constituído
de
..................................................................................................... (Identificação completa do licitante)
doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital, declara, sob as penas da lei, em
especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº xxxx/2017 foi elaborada de
maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº xxxx/2017 por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº
xxxx/2017 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico nº xxxx/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº xxxx/2017 quanto a
participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº xxxx/2017
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº xxxx/2017 antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº xxxx/2017
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante da PMNSL/CPL antes da abertura oficial das propostas; e que está
plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
(Local)............................., de 2017.
............................................................................
(Assinatura do representante legal reconhecida em cartório)
(apresentar em papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO V
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

REF: Pregão Eletrônico nº. xxx/2017
Processo Administrativo Nº xxxxxx/2017
OBJETO: XXXXXXXXXXXX
A...................................................................................... apresenta, a seguir, os dados de seu(s)
representante(s) legal (is) para assinatura do eventual CONTRATO:
NOME(S):
CARGO(S):
NACIONALIDADE(S): ESTADO CIVIL:
PROFISSÃO: RG: CIC:
RESIDÊNCIA (Domicílio):
Confirmamos, a seguir, os dados da empresa para efeito do eventual CONTRATO:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ Nº: FONE: FAX:
ENDEREÇO COMERCIAL:
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:
Rua/ Av.: Nº :
Município: Estado : CEP.:
Conta corrente: BANCO:
Agência: Código da Ag.: Conta corrente nº:
Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na
forma da lei, por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações.
(Local)............................., de 2017.
...........................................................................
(Assinatura do representante legal reconhecida em cartório)
(apresentar em papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO VI
REF: Pregão Eletrônico nº. Xxxx/2017
Processo Administrativo Nº xxx/2017
OBJETO: XXXXXXXXXXX

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E DECLARAÇÃO NA
FORMA, ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CF
...............(nome da empresa)................, CNPJ/MF nº ................................., sediada
à ...........(endereço completo).................., declara, sob as penas de Lei, que:
1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
2 - Até a presente data a licitante não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º, da
Constituição Federal, e nos art. 27, inciso V, e 78, XVII, da Lei 8.666/93, já atualizada.

Local e data, ........... de ................................. de ...........

.............................................................
Assinatura do Declarante
............................................................................................................
Nome completo e nº do RG do Declarante
(Local)............................., de 2017.
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(apresentar em papel timbrado da empresa licitante)

ANEXO VII

REF: Pregão Eletrônico nº. xxxx/2017
Processo Administrativo Nº xxx/2017
OBJETO: XXXXXXXXXXXXX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro(amos) para todos os fins
de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estou(amos)
sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
(Local)............................., de 2017.
............................................................................
(Assinatura do representante legal reconhecida em cartório)
(apresentar em papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO VIII

À Comissão de Licitações

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE A empresa ......................................................................,
inscrita no CGC/CNPJ sob nº ___._____.______/______-____, através de seu Responsável Legal,
declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração Pública. Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. ________________, em
______ de __________________ de 2017.
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MINUTA ATA DE REGISTRO
ANEXO IX
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº XXXXX/2017
PREGÃO ELETRONICO: Nº xxxx/2017
PROCESSO: Nº xxxxx/2017
VALIDADE: 12 (doze) MESES contados a partir da data de sua publicação
O(A)......(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com sede no(a) ......, na
cidade de ........, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ...... (cargo e nome),
nomeado(a) pela Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no ....... de ..... de ....... de ....., inscrito(a)
no CPF sob o nº .............portador(a) da Carteira de Identidade nº ......., considerando o julgamento da
licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./200...,
publicada no ...... de ...../...../200....., processo administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os preços da(s)
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e
na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro
de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
FORNECEDORA: (nome da empresa), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ nº
_________, sediada na ____________, neste ato representado pelo seu ______________________,Sr
____________, nacionalidade _________, estado civil, Portador da Carteira de Identidade nº _________,
expedida pela x/xx, CPF nº _________, residente e domiciliado na _____________________;
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa
administradora de sistema de cartões de gerenciamento de frotas, incluindo o gerenciamento e controle da
aquisição de filtros, aditivos, óleos lubrificantes, serviços de lavagens e borracharia, bem como
gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, acessórios,
pneus, câmara de ar, serviços especializados em geral como guincho, retífica de motores, ajustes,
regulagens, lataria, vidraçaria, pintura, estofamento, elétrica em geral de implantação de gestão de frota,
serviços mecânicos em geral , serviços no sistema de arrefecimento em geral, serviços no sistema hidráulico,
serviços de alinhamento e balanceamento, cambagem de rodas, conserto de giroflex, ar condicionado entre
outros, para atendimento aos veículos pertencentes à frota municipal e, em veículos que vierem a ser
locados, cedidos ou utilizados como objeto de possíveis convênios e contratos em que seja prevista a
manutenção, conforme exigências e condições constantes neste Edital, Termo de Referencia e seus Anexos.
Item
01
02
03

Especificações
Fornecimento de Peças
Fornecimento de Serviços
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVA AO SERVIÇO
ESPECIALIZADO EM MUNUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM
GERAL MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO

Taxa
Administra
ção

Valor Total
Anual
R$ 261.000,00
R$ 204.000,00
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VIA CARTÃO MAGNÉTICO OU COM CHIP, E SISTEMA
ON-LINE DE CONTROLE DOS CARTÕES, PARA
UTILIZAÇÃO EM GESTÃO DE FROTAS.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
2.1.

– DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

2.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
2.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo;
2.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
2.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
2.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
2.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
2.1.7. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.
2.1.8. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
2.1.9. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas
no cumprimento deste Contrato.
2.1.10. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
2.1.11. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
2.2 – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:
2.2.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATADA:
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2.2.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
2.2.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes neste Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou
validade;
2.2.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13
e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
2.2.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos;
2.2.6. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
2.2.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.2.8. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato
2.2.9. Prestar com pontualidade o serviço ofertado;
2.2.10. Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para
que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
2.2.11. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos serviços, objeto da
presente licitação.
2.2.12. Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;
2.2.13. Que o contrato social da empresa represente no mínimo 20% do valor da licitação.
2.2.14. Possuir rede credenciada própria.
2.2.15. A CONTRATADA deverá implantar o sistema em todas as bases operacionais no prazo
máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato, conforme cronograma
estimativo definido pela CONTRATANTE, sem ônus para a contratante
2.2.16. O processo de implantação do Sistema pela CONTRATADA compreende as seguintes
atividades:
2.2.16.1. Cadastramento dos veículos;
2.2.16.2. Definição da logística da rede de oficinas e autopeças credenciadas;
2.2.16.3. Preparação e distribuição dos equipamentos periféricos;
2.2.16.4. Fornecimento à CONTRATANTE dos dados cadastrais da rede de estabelecimentos
credenciados;
2.2.16.5. Treinamento dos condutores e gestores;
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2.2.16.6. Consta do anexo I-A a relação dos veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora do Livramento-MT, sendo acrescidos ao mesmo os veículos que virem a ser
adquiridos ou alugados.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses a contar da data da
publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial dos Municípios.
3.2 - A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações que dela
poderão advir, podendo ocorrer licitações específicas para a contratação do objeto, obedecida a
legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em
igualdade de condições.
4. CLÁUSULA QUARTA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 – O gerenciamento deste instrumento encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I
DO EDITAL.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1 – Os preços registrados, a especificação do serviço, o quantitativo, as empresas fornecedoras e o
nome do representante legal são os constantes desta Ata.
5.2 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados
no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações
com os fornecedores.
5.3 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o Núcleo de Licitações e Contratos deverá convocar o fornecedor, a fim de
negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.
5.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar
requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a
Administração Municipal poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da
penalidade, se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação anteceder o pedido de fornecimento.
5.5 - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados
no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da
proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômicofinanceira.
5.6 - Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pela
Administração Municipal para determinado item.
5.7 - As alterações de preços oriundas de revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômicofinanceira, serão publicadas trimestralmente por meio eletrônico.
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CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 – Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno
direito, conforme a seguir:
I) Por iniciativa da Administração:
a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente
deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei
8.666/93;
b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.
II) Por iniciativa do fornecedor:
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os
requisitos desta Ata de Registro de Preços;
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV,
XV e XVI, da Lei nº 8.666/93.
6.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência
com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
6.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, considerando-se cancelado o preço
registrado.
6.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela
Administração Municipal, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas
nesta Ata.
6.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor
relativas ao respectivo registro.
6.6 - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a Administração Municipal
poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até
que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
7.1. Os serviços deverão sempre obedecer aos seguintes passos:
a) orçamento prévio;
b) laudo inicial, emitido pelo Setor Responsável;
b) execução dos serviços descritos no laudo inicial;
c) vistoria dos serviços pela CONTRATADA
d) laudo final.
7.2. PEÇAS E ACESSÓRIOS
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7.2.1. As peças e acessórios substituídos pela CONTRATADA deverão ser entregues a
CONTRATANTE, no ato do recebimento do veículo devidamente consertado, para liberação do
laudo técnico na garagem central, conforme alínea e, do item 10.
7.3. CONCEITO
7.3.1. Manutenção Preventiva: Tem como objetivo principal, mediante uma introdução sistemática
regular de revisões e serviços, garantir as melhores condições de desempenho do veículo, no que se
refere ao seu funcionamento, rendimento e segurança, assim como prevenir a ocorrência de defeitos
que possam redundar em danos nos componentes ou mesmo à paralisação do veículo.
7.3.2. Manutenção Corretiva: Visa tornar operacional o veículo ocasionalmente desativado em
decorrência de defeitos, bem como reparar pequenas avarias.
7.3.3. Da Prestação de Serviços: Os serviços deverão ser realizados através de profissionais
qualificados em condições e instalações técnicas adequadas, objetivando a realização dos serviços
com eficiência desejada e com garantias concedidas pelos estabelecimentos credenciados em
consonância com o Código de Defesa do Consumidor.
7.3.4. O prazo de garantia para os serviços, peças e acessórios aplicados, será de no mínimo 03 (três)
meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros rodados, contados do recebimento do veículo devidamente
consertado e aprovado pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT, e pelo setor a
qual pertencer o veículo.
7.3.5. O prazo de garantia para os serviços, peças de retífica de motor, será de no mínimo 06 (seis)
meses ou 10.000 (dez mil) quilômetros rodados para veículos, contados do recebimento do veículo
devidamente consertado e aprovado pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT
e pelo setor a qual pertencer o veiculo.
7.4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
7.4.1. Registro informatizado dos dados de manutenção disponíveis para consulta via WEB em
tempo real;
7.4.2. Sistema de gerenciamento integrado, oferecendo relatórios gerenciais de controle das despesas
de manutenção da frota.
7.4.3. Sistema tecnológico integrado para viabilizar o pagamento dos serviços de manutenção da
frota de veículos junto às oficinas credenciadas.
7.4.4. Sistema tecnológico para processamento das informações via Web em tempo real pela
Contratante e Rede Credenciada;
7.4.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso para o Gestor e níveis de acesso para
aprovadores no sistema, o qual possibilitará também a emissão e consulta de relatórios.
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7.4.6. Informatização dos dados da vida mecânica, quilometragem, custos, identificação do veículo
da respectiva unidade organizacional, datas e horários, tipos de peças, componentes e serviços, a
serem alimentados por meio eletrônico em base gerencial de dados disponíveis, atualizados
diariamente.
7.4.7. A Contratante deverá adquirir somente peças, originais ou genuínas, diretamente de
distribuidores credenciados, reduzindo custos com aquisição de peças;
7.4.8. Processo de consolidação de dados e emissão de relatórios pela INTERNET, 24 (vinte e
quatro) horas por dia.
7.4.9. Rede de oficinas mecânicas equipadas para aceitar transações do sistema tecnológico da
CONTRATADA;
7.4.10. Interface digital (oficinas x cliente);
7.4.11. Orçamento eletrônico de no mínimo 3 (três) propostas possibilitando o arquivo impresso;
7.4.12. Data base dos históricos de orçamentos;
7.4.13. Planilha de custos por modelo / departamento;
7.4.14. Histórico de manutenção por veículo, onde devem constar todos os dados, como manutenção,
tempo de reparo, etc;
7.4.15. Registro de garantia de peças / serviços;
7.4.16. Ferramenta on-line para avaliação e autorização de serviço;
7.4.17. Relatório de custos por departamento / centro de custos;
7.5. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A SEREM EXECUTADOS
7.5.1. Manutenção e conservação dos veículos da Contratante prestando reparação automotiva,
revisões preventivas e corretivas através da rede credenciada própria de oficinas, incluindo:
aquisição de filtros, aditivos, óleos lubrificantes, serviços de lavagens e borracharia, bem como
gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças,
acessórios, pneus ,câmara de ar, serviços especializados em geral como guincho, retífica de motores,
ajustes, regulagens, lataria, vidraçaria, pintura, estofamento, elétrica em geral de implantação de
gestão de frota, serviços mecânicos em geral , serviços no sistema de arrefecimento em geral,
serviços no sistema hidráulico, serviços de alinhamento e balanceamento, cambagem de rodas ,
conserto de giroflex, ar condicionado entre outros.
7.5.2. Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a toda e qualquer solicitação que venha
a receber da Contratante, necessariamente com serviço de leva-e-traz, através de guincho.
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7.5.3. Deverá informar ao Contratante via sistema o prazo de conserto do veículo, a relação dos
serviços (mão-de-obra) e as peças necessárias para execução do mesmo.
7.5.4. O valor dos serviços, peças, componentes e materiais serão informados quando da elaboração
dos orçamentos pelas oficinas cadastradas no sistema , para análise e aprovação do serviço pela
Contratante.
7.5.5. Os serviços só poderão ser executados após a aprovação da Contratante.
7.5.6. A manutenção deverá ocorrer de acordo com o tempo padrão de manutenção do fabricante dos
respectivos veículos, mencionada no orçamento realizado e enviado para aprovação da Contratante.
7.5.7. Para efeito de efetivação das despesas, bem como de sua aceitação, as empresas credenciadas,
onde forem feitas as manutenções, deverão elaborar previamente, para análise da Contratante, um
orçamento relativo a cada um dos serviços a serem prestados, que deverá ser disponibilizado a
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT, por via eletrônica (Internet) e
encaminhado por meio de fax, detalhando os seguintes dados;
 Valor detalhado de todos os serviços a serem prestados, incluindo o tempo padrão/hora, bem
como de que cada peça a ser fornecida, tomando por base o preço constante da Tabela de
Preços e serviços no mercado local;
 A licitante vencedora deverá fornecer as tabelas vigentes de preços das peças e acessórios e
do tempo padrão da hora/trabalhada de manutenção de cada fabricante dos respectivos
veículos.
7.6.DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
7.6.1. O atendimento dos serviços deverá ocorrer, por intermédio de rede de estabelecimentos
credenciados, disponibilizada pela empresa contratada, com aval da contratante;
7.6.2. Os quantitativos de veículos constantes da frota da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do
Livramento bem como as suas características estão discriminados no Anexo I-A, sendo acrescidos ao
mesmo os veículos que vierem a ser adquiridos ou colocados à disposição da Prefeitura Municipal;
7.6.3. A empresa vencedora deverá credenciar no prazo máximo de 20 (vinte) dias após a assinatura
do contrato, e manter sob pena de rescisão contratual, a rede de estabelecimentos de oficinas e
autopeças, devidamente equipados para aceitar as transações do seu sistema, no mínimo nos
seguintes municípios: Cuiabá, Várzea Grande e Nossa Senhora do Livramento – MT.
7.7. OS SERVIÇOS CONTRATADOS COMPREENDEM TAMBÉM:
7.7.1. Aplicativo próprio da contratada totalmente elaborado em ambiente WEB, compatível com o
sistema operacional de informática utilizado no Contratante, que permita capturar informações da
frota em rede credenciada própria através de sistema WEB, proporcionando controle total sobre as
operações de manutenções e assistência 24h, identificando os veículos, condutores e seus prestadores
de serviços, gerando histórico detalhado e observando prazo para atendimento.
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7.7.2. A empresa vencedora será responsável, às suas expensas, pelos custos de realização de todo o
treinamento dos responsáveis pelas bases de gerenciamento, no que se refere à utilização dos
sistemas de controle e planejamento, pelos usuários e pelos fornecedores dos serviços abrangidos
nesta especificação;
7.7.3. A empresa vencedora deverá providenciar, sempre que solicitado pela Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora do Livramento-MT, o credenciamento de alguns novos estabelecimentos, caso o
atendimento não esteja sendo considerado satisfatório, ou, ainda, caso o preço praticado pelas
empresas constantes da rede credenciada não esteja dentro dos limites máximos estabelecidos neste
Termo;
7.7.4. Deverá conter adesivo com nº de telefone em todos os veículos da PREFEITURA
MUNICIPAL DE Nossa Senhora do Livramento-MT.
7.7.5. A licitante vencedora deverá credenciar junto a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do
Livramento-MT, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que
porventura surgirem durante a execução do contrato.
7.7.6. A empresa vencedora deverá indicar telefones para contato fora dos horários normais de
atendimento, inclusive finais de semana e feriados, para casos excepcionais que porventura venham a
ocorrer, sendo um atendimento gratuito 24 (vinte e quatro) horas.
7.8. RELATÓRIOS
7.8.1. Os Relatórios disponibilizados pela CONTRATADA deverão conter, no mínimo, as seguintes
informações acumuladas a partir da contratação dos serviços:
Histórico de manutenção de veículo – valor das peças, valor da mão de obra, valor total do serviço,
placa, estabelecimento, garantias de peça e mão de obra, quantidade de peças e total de horas de
serviços de mão de obra.














Ordem de serviço cadastrada;
Comparativo do valor negociado na OS;
Interface digital – OFICINA X CLIENTE;
Orçamento eletrônico;
Registro de garantia de peças/serviços;
Histórico dos orçamentos;
Histórico da manutenção dos veículos;
Relatórios de custos por modelo/departamento;
Relatório de custos por departamento/centro de custos;
Comparação de orçamentos para análise de histórico;
Relatório contendo grupo de peça/peça, Mão-de-obra/hora por grupo, horas de execução,
custo por peça, tabela de referência de tempo;
Cotação On-Line – transparência nos dados e informações, velocidade na operação,
automatização do processo;
Cadastro do veículo:
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Composição da frota e idade média;
Limites de valores por veículo;
Relatório de inconsistências;
Relação de estabelecimentos de manutenção credenciados;
Relatório de operação de manutenção;
Utilização de peças e serviços por estabelecimentos;
Custos por grupo de manutenção – veículo;
Custos e quantidade por tipo de manutenção – veículos;
Custos e quantidades por tipo de manutenção – equipamento;
Veículos x manutenção preventiva;
Pesquisa no sistema – garantia de peças e serviços;
Pesquisa no sistema – preços de peças e serviços;
Custos por km ou e indicadores – veículos;

7.8.2. odos os relatórios devem ser gerados a partir de um período pré-estabelecido pelo gestor da
frota, permitindo comparativos de desempenho e outras análises de gestão.
7.8.3. Manutenção da frota - Auto Gestão, utilizando um site operacional de navegação, que
propicia acompanhamento de todas as operações em andamento, avaliação dos orçamentos,
bem como nova solicitação dos mesmos. O sistema deverá também, interagir com os
usuários, gestores da frota e prestadores de serviço, respeitando os níveis de acesso que forem
determinados pelo contratante.
7.8.4. Todo processo tem como objetivo a abertura de solicitação de manutenção e direcionamento
de oficina, além de um serviço de monitoramento da manutenção executado por equipes
especializadas, onde as manutenções com valores estabelecidos pela Contratante terão seus
orçamentos verificados e avaliados antes da liberação dos serviços.
7.9. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS.
7.9.1. Para execução dos serviços técnicos de manutenção da frota a Contratante só aceitará as
oficinas credenciadas pela contratada.
7.9.2. Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com sua especialidade,
com fornecimento de peças e componentes originais ou genuínas e demais materiais
destinados à manutenção da frota de veículos da Contratante.
7.9.3. As peças e/ou acessórios substituídos deverão ser entregues nas unidades ou a Prefeitura
Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT, no ato da entrega do veículo consertado,
dentro da embalagem das peças adquiridas;
7.9.4. Fornecer em seu orçamento a relação de peças, componentes e materiais a serem trocados, o
custo e a quantidade de hora(s) para a avaliação da Contratante.
7.9.5. A Contratante analisará os respectivos custos e a conveniência da execução total ou parcial,
levando em conta o melhor custo benefício. Após esse exame, com base no relatório do
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histórico do veículo, se conveniente, a Contratante autorizará a oficina credenciada a executar
os serviços.
7.9.6. Atender às necessidades de manutenção da frota em regime de:
a) Veículos leves, veículos pesados, motos, maquinários e outros;
b) Veículos utilitários;
c) Guindaste (guincho hidráulico veicular);
d) Revisões em Concessionárias, conforme marca dos veículos em período de garantia
e/ou quando da aquisição de novos veículos;
e) Manutenção e equipamentos.
7.10. ESTRUTURA DA REDE CREDENCIADA DE OFICINAS.
7.10.1. A Contratante optará preferencialmente pela rede de Estabelecimentos especializados em
serviços técnicos de manutenção de veículos que disponham dos seguintes requisitos mínimos:
Possuir microcomputador, impressora e conexão à Internet;
Dispor de ferramenta atualizada para atendimento da frota da respectiva categoria de sua
responsabilidade;

A oficina deverá ser credenciada pela Contratada em 30 dias corridos a partir da solicitação
pela Contratante;

Dispor de área física adequada à prestação dos serviços de manutenção;

Dispor de equipe técnica preferencialmente uniformizada;

Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com sua especialidade,
com fornecimento de peças e componentes e demais materiais destinados à manutenção da
frota de veículos da contratante, nas suas instalações, independentemente ou não da marca do
veículo;

Executar os serviços solicitados, com pessoal qualificado, mediante o emprego de técnica e
ferramental adequados.

Devolver os veículos para a contratante em perfeitas condições de funcionamento.

Executar fielmente dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem confiados,
de acordo com as especificações de fábrica e rigorosa observância aos demais detalhes
emanados e/ou aprovados pela contratante.
7.11. SEGURANÇA NO FORNECIMENTO.
7.11.1. Nos casos de falha dos equipamentos periféricos da rede credenciada ou dos cartões dos
veículos da ocorrência de situações adversas como falta de energia elétrica, a
CONTRATADA deverá disponibilizar procedimento contingencial, através de serviço de
atendimento ao cliente, que consiste na obtenção, por telefone, por parte da rede credenciada,
do número da autorização de serviço a ser transcrito para formulário específico da
CONTRATADA, visando garantir a manutenção das informações necessárias ao controle e
gestão das manutenções e não comprometer a continuidade das atividades operacionais da
CONTRATANTE.
7.11.2. Níveis de Atendimento:
7.11.3. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana – SAC – Gratuito;
7.11.4. Atendimento Personalizado e Preferencial – Suporte.
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7.12. GARANTIA
7.13. Os serviços executados deverão ter garantia de no mínimo 06 meses a contar da data de
entrega dos serviços.
7.14. A CONTRATADA deverá implantar o sistema em todas as bases operacionais no prazo
máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato, conforme
cronograma estimativo definido pela CONTRATANTE, sem ônus para a contratante.
7.15. O processo de implantação do Sistema pela CONTRATADA compreende as seguintes
atividades:
7.16. Cadastramento dos veículos;
7.17. Definição da logística da rede de oficinas e autopeças credenciadas;
7.18. Preparação e distribuição dos equipamentos periféricos;
7.19. Fornecimento à CONTRATANTE dos dados cadastrais da rede de estabelecimentos
credenciados;
7.20. Treinamentos dos condutores e gestores;
7.20.1. Consta do anexo I-A a relação dos veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Nossa
Senhora do Livramento-MT, sendo acrescidos ao mesmo os veículos que virem a ser
adquiridos ou alugados.
8.
8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se
definidos no Edital e no Termo de Referência - ANEXO AO EDITAL.
9. CLÁUSULA NONA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
9.1 - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não tenha concorrido de alguma forma o
fornecedor, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação
acumulada do IGPM-DI da FGV, acrescido de 0,5% (meio por cento) de juros de mora por mês ou
fração, ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a data de sua efetiva realização.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:
10.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;
10.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3. fraudar na execução do contrato;
10.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5. cometer fraude fiscal;
10.1.6. não mantiver a proposta.
10.2.Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada
que:
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10.2.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
10.2.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.2.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
10.2.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a
Lei nº 9.784, de 1999.
10.2.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
10.2.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1 - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço, por parte do
fornecedor, assegurará a Administração Municipal o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com
prova de recebimento.
11.2 Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93, constituem
motivos para a rescisão da contratação:
a) atraso injustificado na prestação dos serviços, bem como a sua paralisação sem justa causa e
prévia comunicação a Administração Municipal;
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo
representante da Administração Municipal.
Parágrafo único - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação,
será admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente Ata não seja afetada
e que o fornecedor mantenha o fiel cumprimento dos termos deste documento e as condições de
habilitação.
11.3 - A Administração Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT é reconhecido o direito de
rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, aplicando-se, no que
couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo
80.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
12.1 - As despesas oriundas da presente aquisição correrão por conta de recursos específicos
consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT, na dotação
orçamentária conforme estabelecidos no Termo de Referência – ANEXO I AO EDITAL.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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13.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de
termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE
14.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial dos
Municípios, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1. As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como competente para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser
resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) 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 nº 8.666/93.
Nossa Senhora do Livramento – MT, 01 de novembro de 2017.
CONTRATANTE:

SILMAR DE SOUZA GONÇALVES
Prefeito Municipal
CONTRATADO:
xxxxxxx
XXXXXXXXXXXXX

TESTEMUNHAS:
Nome:
Identidade nº:

Nome:
Identidade nº:
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ANEXO X
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N°
/2017
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../....,
QUE
FAZEM
ENTRE
SI
O(A).......................................................... E A EMPRESA
.............................................................
O(A)....................................(órgão ou entidade pública Contratante), com sede no(a)
....................................................., na cidade de ...................................... /Estado ..., inscrito(a) no
CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo(a) .........................(cargo e nome),
nomeado(a) pela Portaria nº ......, de.....de..................... de 20..., publicada noDOUde .....de...............
de ..........., inscrito(a) no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira de Identidade nº
...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ..............................
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ...................................,
em............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e
CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em
observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002 ena Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20...., mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de.........................., que serão
prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO
2.1. Foi elaborado pela Secretaria Municipal xxxxxxxx o Termo de Referência, do Processo
Administrativo nº XXX/2017, o qual servirá de base para todo o procedimento licitatório.
2.2. Para realizar o objeto deste contrato foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico nº XXX/2017, com fundamento na Lei 8.666/93, 10.520/2002 e no Decreto n.º
5.450/2005, conforme autorização da Autoridade Competente, Secretário Municipal de Saúde,
disposto no processo nº XXXXX/2017.
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CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
3.1.O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de ____/____/______ e
encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de
1993.
3.2.O prazo para assinatura do Contrato será de 05(cinco) dias, contados da convocação formal da
adjudicatária;
3.3.O Contrato deverá ser assinado pelo representante legal da adjudicatária, mediante apresentação
do contrato social ou documento que comprove os poderes para tal investidura e cédula de
identidade do representante, caso esses documentos não constem dos autos do processo
licitatório, e uma vez atendidas as exigências do subitem anterior;
3.4.A critério da administração, o prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado, desde que
ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da adjudicatária e aceito por esta
Prefeitura;
3.5. Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
3.6. A critério desta Prefeitura, o contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais
como Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho, Autorização de Compra, dentre outros, nos termos
do artigo 62 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS PRATICADOS
4.1. Descrição, Taxa, Quantidade e Preços Praticados:
4.2 Dá-se ao presente contrato o valor estimado de R$...........
CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência – Anexo I.
CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência – Anexo I.
CLÁUSULA SETIMA: DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. Os serviços deverão sempre obedecer aos seguintes passos:
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a) orçamento prévio;
b) laudo inicial, emitido pelo Setor Responsável;
e) execução dos serviços descritos no laudo inicial;
f) vistoria dos serviços pela CONTRATADA
g) laudo final.
7.2. PEÇAS E ACESSÓRIOS
7.2.1. As peças e acessórios substituídos pela CONTRATADA deverão ser entregues a
CONTRATANTE, no ato do recebimento do veículo devidamente consertado, para liberação do
laudo técnico na garagem central, conforme alínea e, do item 10.
7.3. CONCEITO
7.3.1. Manutenção Preventiva: Tem como objetivo principal, mediante uma introdução sistemática
regular de revisões e serviços, garantir as melhores condições de desempenho do veículo, no que se
refere ao seu funcionamento, rendimento e segurança, assim como prevenir a ocorrência de defeitos
que possam redundar em danos nos componentes ou mesmo à paralisação do veículo.
7.3.2. Manutenção Corretiva: Visa tornar operacional o veículo ocasionalmente desativado em
decorrência de defeitos, bem como reparar pequenas avarias.
7.3.3. Da Prestação de Serviços: Os serviços deverão ser realizados através de profissionais
qualificados em condições e instalações técnicas adequadas, objetivando a realização dos serviços
com eficiência desejada e com garantias concedidas pelos estabelecimentos credenciados em
consonância com o Código de Defesa do Consumidor.
7.3.4. O prazo de garantia para os serviços, peças e acessórios aplicados, será de no mínimo 03 (três)
meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros rodados, contados do recebimento do veículo devidamente
consertado e aprovado pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT, e pelo setor a
qual pertencer o veículo.
7.3.5. O prazo de garantia para os serviços, peças de retífica de motor, será de no mínimo 06 (seis)
meses ou 10.000 (dez mil) quilômetros rodados para veículos, contados do recebimento do veículo
devidamente consertado e aprovado pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT
e pelo setor a qual pertencer o veiculo.
7.4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
7.4.1. Registro informatizado dos dados de manutenção disponíveis para consulta via WEB em
tempo real;
7.4.2. Sistema de gerenciamento integrado, oferecendo relatórios gerenciais de controle das despesas
de manutenção da frota.
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7.4.3. Sistema tecnológico integrado para viabilizar o pagamento dos serviços de manutenção da
frota de veículos junto às oficinas credenciadas.
7.4.4. Sistema tecnológico para processamento das informações via Web em tempo real pela
Contratante e Rede Credenciada;
7.4.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso para o Gestor e níveis de acesso para
aprovadores no sistema, o qual possibilitará também a emissão e consulta de relatórios.
7.4.6. Informatização dos dados da vida mecânica, quilometragem, custos, identificação do veículo
da respectiva unidade organizacional, datas e horários, tipos de peças, componentes e serviços, a
serem alimentados por meio eletrônico em base gerencial de dados disponíveis, atualizados
diariamente.
7.4.7. A Contratante deverá adquirir somente peças, originais ou genuínas, diretamente de
distribuidores credenciados, reduzindo custos com aquisição de peças;
7.4.8. Processo de consolidação de dados e emissão de relatórios pela INTERNET, 24 (vinte e
quatro) horas por dia.
7.4.9. Rede de oficinas mecânicas equipadas para aceitar transações do sistema tecnológico da
CONTRATADA;
7.4.10. Interface digital (oficinas x cliente);
7.4.11. Orçamento eletrônico de no mínimo 3 (três) propostas possibilitando o arquivo impresso;
7.4.12. Data base dos históricos de orçamentos;
7.4.13. Planilha de custos por modelo / departamento;
7.4.14. Histórico de manutenção por veículo, onde devem constar todos os dados, como manutenção,
tempo de reparo, etc;
7.4.15. Registro de garantia de peças / serviços;
7.4.16. Ferramenta on-line para avaliação e autorização de serviço;
7.4.17. Relatório de custos por departamento / centro de custos;
7.5. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A SEREM EXECUTADOS
7.5.1. Manutenção e conservação dos veículos da Contratante prestando reparação automotiva,
revisões preventivas e corretivas através da rede credenciada própria de oficinas, incluindo:
aquisição de filtros, aditivos, óleos lubrificantes, serviços de lavagens e borracharia, bem como
gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças,
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acessórios, pneus ,câmara de ar, serviços especializados em geral como guincho, retífica de motores,
ajustes, regulagens, lataria, vidraçaria, pintura, estofamento, elétrica em geral de implantação de
gestão de frota, serviços mecânicos em geral , serviços no sistema de arrefecimento em geral,
serviços no sistema hidráulico, serviços de alinhamento e balanceamento, cambagem de rodas ,
conserto de giroflex, ar condicionado entre outros.
7.5.2. Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a toda e qualquer solicitação que venha
a receber da Contratante, necessariamente com serviço de leva-e-traz, através de guincho.
7.5.3. Deverá informar ao Contratante via sistema o prazo de conserto do veículo, a relação dos
serviços (mão-de-obra) e as peças necessárias para execução do mesmo.
7.5.4. O valor dos serviços, peças, componentes e materiais serão informados quando da elaboração
dos orçamentos pelas oficinas cadastradas no sistema , para análise e aprovação do serviço pela
Contratante.
7.5.5. Os serviços só poderão ser executados após a aprovação da Contratante.
7.5.6. A manutenção deverá ocorrer de acordo com o tempo padrão de manutenção do fabricante dos
respectivos veículos, mencionada no orçamento realizado e enviado para aprovação da Contratante.
7.5.7. Para efeito de efetivação das despesas, bem como de sua aceitação, as empresas credenciadas,
onde forem feitas as manutenções, deverão elaborar previamente, para análise da Contratante, um
orçamento relativo a cada um dos serviços a serem prestados, que deverá ser disponibilizado a
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT, por via eletrônica (Internet) e
encaminhado por meio de fax, detalhando os seguintes dados;
 Valor detalhado de todos os serviços a serem prestados, incluindo o tempo padrão/hora, bem
como de que cada peça a ser fornecida, tomando por base o preço constante da Tabela de
Preços e serviços no mercado local;
 A licitante vencedora deverá fornecer as tabelas vigentes de preços das peças e acessórios e
do tempo padrão da hora/trabalhada de manutenção de cada fabricante dos respectivos
veículos.
7.7.DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
7.6.1. O atendimento dos serviços deverá ocorrer, por intermédio de rede de estabelecimentos
credenciados, disponibilizada pela empresa contratada, com aval da contratante;
7.6.2. Os quantitativos de veículos constantes da frota da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do
Livramento bem como as suas características estão discriminados no Anexo I-A, sendo acrescidos ao
mesmo os veículos que vierem a ser adquiridos ou colocados à disposição da Prefeitura Municipal;
7.6.3. A empresa vencedora deverá credenciar no prazo máximo de 20 (vinte) dias após a assinatura
do contrato, e manter sob pena de rescisão contratual, a rede de estabelecimentos de oficinas e
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autopeças, devidamente equipados para aceitar as transações do seu sistema, no mínimo nos
seguintes municípios: Cuiabá, Várzea Grande e Nossa Senhora do Livramento – MT.
7.7. OS SERVIÇOS CONTRATADOS COMPREENDEM TAMBÉM:
7.7.1. Aplicativo próprio da contratada totalmente elaborado em ambiente WEB, compatível com o
sistema operacional de informática utilizado no Contratante, que permita capturar informações da
frota em rede credenciada própria através de sistema WEB, proporcionando controle total sobre as
operações de manutenções e assistência 24h, identificando os veículos, condutores e seus prestadores
de serviços, gerando histórico detalhado e observando prazo para atendimento.
7.7.2. A empresa vencedora será responsável, às suas expensas, pelos custos de realização de todo o
treinamento dos responsáveis pelas bases de gerenciamento, no que se refere à utilização dos
sistemas de controle e planejamento, pelos usuários e pelos fornecedores dos serviços abrangidos
nesta especificação;
7.7.3. A empresa vencedora deverá providenciar, sempre que solicitado pela Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora do Livramento-MT, o credenciamento de alguns novos estabelecimentos, caso o
atendimento não esteja sendo considerado satisfatório, ou, ainda, caso o preço praticado pelas
empresas constantes da rede credenciada não esteja dentro dos limites máximos estabelecidos neste
Termo;
7.7.4. Deverá conter adesivo com nº de telefone em todos os veículos da PREFEITURA
MUNICIPAL DE Nossa Senhora do Livramento-MT.
7.7.5. A licitante vencedora deverá credenciar junto a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do
Livramento-MT, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que
porventura surgirem durante a execução do contrato.
7.7.6. A empresa vencedora deverá indicar telefones para contato fora dos horários normais de
atendimento, inclusive finais de semana e feriados, para casos excepcionais que porventura venham a
ocorrer, sendo um atendimento gratuito 24 (vinte e quatro) horas.
7.8. RELATÓRIOS
7.8.1. Os Relatórios disponibilizados pela CONTRATADA deverão conter, no mínimo, as seguintes
informações acumuladas a partir da contratação dos serviços:
Histórico de manutenção de veículo – valor das peças, valor da mão de obra, valor total do serviço,
placa, estabelecimento, garantias de peça e mão de obra, quantidade de peças e total de horas de
serviços de mão de obra.






Ordem de serviço cadastrada;
Comparativo do valor negociado na OS;
Interface digital – OFICINA X CLIENTE;
Orçamento eletrônico;
Registro de garantia de peças/serviços;
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Histórico dos orçamentos;
Histórico da manutenção dos veículos;
Relatórios de custos por modelo/departamento;
Relatório de custos por departamento/centro de custos;
Comparação de orçamentos para análise de histórico;
Relatório contendo grupo de peça/peça, Mão-de-obra/hora por grupo, horas de execução,
custo por peça, tabela de referência de tempo;
Cotação On-Line – transparência nos dados e informações, velocidade na operação,
automatização do processo;
Cadastro do veículo:
Composição da frota e idade média;
Limites de valores por veículo;
Relatório de inconsistências;
Relação de estabelecimentos de manutenção credenciados;
Relatório de operação de manutenção;
Utilização de peças e serviços por estabelecimentos;
Custos por grupo de manutenção – veículo;
Custos e quantidade por tipo de manutenção – veículos;
Custos e quantidades por tipo de manutenção – equipamento;
Veículos x manutenção preventiva;
Pesquisa no sistema – garantia de peças e serviços;
Pesquisa no sistema – preços de peças e serviços;
Custos por km ou e indicadores – veículos;

7.9.2. Todos os relatórios devem ser gerados a partir de um período pré-estabelecido pelo gestor da
frota, permitindo comparativos de desempenho e outras análises de gestão.
7.9.3. Manutenção da frota - Auto Gestão, utilizando um site operacional de navegação, que
propicia acompanhamento de todas as operações em andamento, avaliação dos orçamentos,
bem como nova solicitação dos mesmos. O sistema deverá também, interagir com os
usuários, gestores da frota e prestadores de serviço, respeitando os níveis de acesso que forem
determinados pelo contratante.
7.9.4. Todo processo tem como objetivo a abertura de solicitação de manutenção e direcionamento
de oficina, além de um serviço de monitoramento da manutenção executado por equipes
especializadas, onde as manutenções com valores estabelecidos pela Contratante terão seus
orçamentos verificados e avaliados antes da liberação dos serviços.
7.10. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS.
7.9.7. Para execução dos serviços técnicos de manutenção da frota a Contratante só aceitará as
oficinas credenciadas pela contratada.
7.9.8. Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com sua especialidade,
com fornecimento de peças e componentes originais ou genuínas e demais materiais
destinados à manutenção da frota de veículos da Contratante.
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7.9.9. As peças e/ou acessórios substituídos deverão ser entregues nas unidades ou a Prefeitura
Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT, no ato da entrega do veículo consertado,
dentro da embalagem das peças adquiridas;
7.9.10. Fornecer em seu orçamento a relação de peças, componentes e materiais a serem trocados, o
custo e a quantidade de hora(s) para a avaliação da Contratante.
7.9.11. A Contratante analisará os respectivos custos e a conveniência da execução total ou parcial,
levando em conta o melhor custo benefício. Após esse exame, com base no relatório do
histórico do veículo, se conveniente, a Contratante autorizará a oficina credenciada a executar
os serviços.
7.9.6. Atender às necessidades de manutenção da frota em regime de:
a) Veículos leves, veículos pesados, motos, maquinários e outros;
b) Veículos utilitários;
c) Guindaste (guincho hidráulico veicular);
d) Revisões em Concessionárias, conforme marca dos veículos em período de garantia
e/ou quando da aquisição de novos veículos;
e) Manutenção e equipamentos.
7.10. ESTRUTURA DA REDE CREDENCIADA DE OFICINAS.
7.10.1. A Contratante optará preferencialmente pela rede de Estabelecimentos especializados em
serviços técnicos de manutenção de veículos que disponham dos seguintes requisitos
mínimos:











Possuir microcomputador, impressora e conexão à Internet;
Dispor de ferramenta atualizada para atendimento da frota da respectiva categoria de sua
responsabilidade;
A oficina deverá ser credenciada pela Contratada em 30 dias corridos a partir da solicitação
pela Contratante;
Dispor de área física adequada à prestação dos serviços de manutenção;
Dispor de equipe técnica preferencialmente uniformizada;
Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com sua especialidade,
com fornecimento de peças e componentes e demais materiais destinados à manutenção da
frota de veículos da contratante, nas suas instalações, independentemente ou não da marca do
veículo;
Executar os serviços solicitados, com pessoal qualificado, mediante o emprego de técnica e
ferramental adequados.
Devolver os veículos para a contratante em perfeitas condições de funcionamento.
Executar fielmente dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem confiados,
de acordo com as especificações de fábrica e rigorosa observância aos demais detalhes
emanados e/ou aprovados pela contratante.

7.11. SEGURANÇA NO FORNECIMENTO.
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8.11.1. Nos casos de falha dos equipamentos periféricos da rede credenciada ou dos cartões dos
veículos da ocorrência de situações adversas como falta de energia elétrica, a
CONTRATADA deverá disponibilizar procedimento contingencial, através de serviço de
atendimento ao cliente, que consiste na obtenção, por telefone, por parte da rede credenciada,
do número da autorização de serviço a ser transcrito para formulário específico da
CONTRATADA, visando garantir a manutenção das informações necessárias ao controle e
gestão das manutenções e não comprometer a continuidade das atividades operacionais da
CONTRATANTE.
8.11.2. Níveis de Atendimento:
8.11.3. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana – SAC – Gratuito;
8.11.4. Atendimento Personalizado e Preferencial – Suporte.
8.12. GARANTIA
8.13. Os serviços executados deverão ter garantia de no mínimo 06 meses a contar da data de
entrega dos serviços.
8.14. A CONTRATADA deverá implantar o sistema em todas as bases operacionais no prazo
máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato, conforme
cronograma estimativo definido pela CONTRATANTE, sem ônus para a contratante.
8.15. O processo de implantação do Sistema pela CONTRATADA compreende as seguintes
atividades:
8.16. Cadastramento dos veículos;
8.17. Definição da logística da rede de oficinas e autopeças credenciadas;
8.18. Preparação e distribuição dos equipamentos periféricos;
8.19. Fornecimento à CONTRATANTE dos dados cadastrais da rede de estabelecimentos
credenciados;
8.20. Treinamentos dos condutores e gestores;
8.20.1. Consta do anexo I-A a relação dos veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Nossa
Senhora do Livramento-MT, sendo acrescidos ao mesmo os veículos que virem a ser
adquiridos ou alugados.
CLÁUSULA OITAVA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1.O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no ANEXO I –
TERMO DE REFERENCIA deste edital.
CLÁUSULA NONA: DOS REAJUSTES DE PREÇOS
9.1. O valor que propôs o licitante vencedor será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na alínea
‘d’ do inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8666/93.
9.1.1. Os preços praticados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente Contrato,
admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste
instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual
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determinado.
9.1.2. Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei nº 8.666/93, serão concedidos após decorrido 12
(doze) meses da vigência do contrato, por provocação do contratado, que deverá comprovar através
de percentuais do INPC/IBGE, o reajuste pleiteado, que passarão por análise contábil de servidores
designados pela Prefeitura Municipal.
9.2. Os preços praticados que sofrerem revisão não poderá ultrapassar os preços praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da
proposta e aquele vigente no mercado à época da contratação.
9.3. Caso o preço praticado seja superior à média dos preços de mercado, a PREFEITURA solicitará
ao Contratado, mediante correspondência, redução do preço praticado, de forma a adequá-lo ao preço
usual no mercado.
9.4. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços que forem iguais ou inferiores à
média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1. O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, nas seguintes situações:
a) Quando o contratado não cumprir as obrigações constantes do Edital de Licitação e neste
Contrato;
b) Quando o contratado der causa a rescisão administrativa, nas hipóteses previstas no art.78,
incisos de I a XII, XVII e XVIII, da Lei 8.666/93;
c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial deste Contrato;
d) Os preços praticados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados;
10.2. Ocorrendo a rescisão contratual, o contratado será informado por correspondência, a qual será
juntada ao processo administrativo.
10.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do contratado, a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial do Município - DIOPRIMA, considerando-se rescindido o
contrato a partir da última publicação.
10.4. A solicitação do contratado para rescisão contratual poderá não ser aceita pela PREFEITURA
facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
10.5. Havendo a rescisão contratual, cessarão todas as atividades do contratado, relativas à execução
dos serviços.
10.6. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato a seu exclusivo
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critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o contratado
cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES
11.1.As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência –
Anexo I.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 As despesas oriundas da presente aquisição são aquelas previstas no Termo de Referência –
Anexo I.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
13.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura
de termo aditivo OU apostilamento ao presente contrato.
13.1.2. A CONTRATADA obriga-se a se manter, durante toda a execução do contrato, 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;
13.1.3Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital do
Pregão Eletrônico nº 048/2017, seus anexos e a proposta da contratada;
13.1.4. É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem
prévia e expressa autorização da PREFEITURA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO
14.1 A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado
pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência – Anexo I.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VEDAÇÕES
15.1

É vedado à CONTRATADA:

15.1.1 caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
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15.1.2 interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS.
16.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e
contratos administrativos e,subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de
1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO
17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União e/ou Diário oficial dos municípios, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de
1993.
CLÁUSULA DÉCIMA OITO: DO FORO
18.1. As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande - MT como competente para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem
ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e
forma para um só efeito legal.
Nossa Senhora do Livramento - MT, ___ de _______ de 2017.
CONTRATANTE

CONTRATADO
Testemunhas:
_____________________________

________________________
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