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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
EDITAL N.º 007/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00684/2018
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 03.507.514/0001-26, com sede na Avenida Coronel Botelho, 458, Centro,
CEP: 78.170-000, Nossa Senhora do Livramento – MT, nos termos do que disciplina o Art. 37, XXI
da Constituição Federal e a Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, representada pelo (a) Pregoeiro
(a) nomeado (a) pela PORTARIA n.º 001/2018, publicada no Jornal da AMM do dia 02 de janeiro
de 2018, torna público que realizará a licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº
007/2018, do TIPO “MENOR PREÇO GLOBAL”, conforme artigo 45, § 1º, inciso I, da Lei n°
8.666/93, objetivando a escolha da proposta mais vantajosa para prestação dos serviços descritos
neste edital e seus anexos.
Maiores informações sobre este processo licitatório poderão ser solicitadas junto à Comissão
Especial de Licitação, pelo telefone (65) 3351-1200, no horário das 07h00min às 13h00minh, de
segunda
a
sexta-feira.
O
edital
poderá
ser
retirado
no
site
http://www.nossasenhoradolivramento.mt.gov.br.
A sessão de recepção dos envelopes de “PROPOSTAS DE PRECOS" e “HABILITAÇÃO”
terá início às 09h00min, do dia 24 de maio de 2018, na sala de reuniões no prédio da Prefeitura
Municipal de Nossa Senhora do Livramento, sito à Rua Coronel Botelho nº. 458, Nossa Senhora do
Livramento/MT.
Se não houver expediente na data acima especificada, a abertura da licitação ficará,
automaticamente, adiada para o dia útil subseqüente, no mesmo horário e local.
2 - DO OBJETO
2.1. É objeto do presente certame é a Contratação de empresa para realização de serviço de
Manutenção VOLANTE,PREVENTIVA EEMERGENCIAL, EXCLUSIVA dos veículos
operacionais (ônibus, micro-ônibus, caminhões e máquinas pesadas) independente da marca e
categoria, para atendimento da frota da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT.
2.2. A descrição detalhada do objeto e quantitativos da presente licitação constam do Anexo
I deste Edital.
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3. DO SUPORTE LEGAL
3.1. Esta Licitação tem fundamento legal nas Leis n.º. 10.520/2002, de 17 de julho de 2002,
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subseqüentes, e 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, e
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
3.2. Esta licitação foi regularmente autorizada pelo ordenador de Despesas, e submetido a
exame e aprovação pela Procuradoria Municipal, conforme art. 38, Parágrafo Único da Lei nº
8.666/93.
4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1. A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na data, hora
e local expressamente indicado no Preâmbulo deste Edital, da Documentação e da(s) Proposta(s) de
Preços, endereçadas à Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento.
4.2. Poderão participar da presente licitação toda e qualquer empresa/pessoa física, que
satisfaça plenamente todas as condições do presente Edital e seus anexos, e estejam devidamente
HABILITADAS para o certame.
4.2.1. No caso de empresas, deve possuir objeto social compatível com o da presente
licitação.
4.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
a. Que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou
liquidação;
b. Reunidas em consórcio, consolidadas ou franqueadas, qualquer que seja sua forma de
constituição, conforme possibilidade legal de decisão discricionária da autoridade prevista
no Art. 33 da Lei nº. 8.666 de 21/06/1993;
c. Estrangeiras que não funcionem no País;
d. Suspensas de licitar no âmbito municipal ou que tenha sido declarada inidônea;
e. Possua entre Diretores, Responsáveis Técnicos ou Sócios, funcionário, servidor público ou
ocupante de cargo comissionado do Governo Municipal.
4.4. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os
termos, cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no parágrafo 3º
do Art. 41, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.
5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste pregão,
devendo protocolizar o pedido junto ao Pregoeiro, cabendo ao mesmo decidir sobre a pedido no
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
5.1.1. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
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5.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o licitante
que não o fizer até o segundo o dia útil que anteceder à data de realização da sessão pública do
pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
5.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório.
6 - DO CREDENCIAMENTO
6.1. No início da sessão, cada empresa/pessoa física licitante poderá credenciar apenas um
representante, o qual deverá identificar-se junto ao Pregoeiro (a) quando solicitado, exibindo os
respectivos documentos para a prática dos demais atos inerentes ao certame.
6.1.1. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o
credenciamento através de:
a) Cópia da cédula de identidade ou documento equivalente do procurador e de todos os
sócios da empresa;
b) Procuração (com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para
formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou
não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame) com firma reconhecida;
c) Cópia do Contrato social da empresa e todas as suas alteração, se for caso, devidamente
registrados na Junta Comercial, ou contrato social consolidado em vigor;
d) Declaração de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação
(Anexo III);
e) Certidão Simplificada, somente para as empresas cadastradas como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, e que assim desejarem obter os benefícios da Lei Complementar
123/2006, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da realização do Pregão,
conforme item 4.5.
6.1.2. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário,
faz-se necessário o credenciamento através de:
a) Copia da cédula de identidade ou documento equivalente do sócio-gerente, diretor ou
proprietário e de todos os sócios da empresa;
b) Cópia do Contrato social da empresa e todas as suas alteração, se for caso, devidamente
registrados na Junta Comercial, ou contrato social consolidado em vigor;
c) Declaração de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação.
(Modelo III, Anexo V);
d) Certidão Simplificada, somente para as empresas cadastradas como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, e que assim desejarem obter os benefícios da Lei Complementar
123/2006, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da realização do Pregão,
conforme item 4.5.
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6.1.3. Se pessoa física, deverá apresentar cópia dos documentos pessoais RG e CPF e
Instrumento público de procuração, ou por instrumento particular com firma reconhecida (caso o
proprietário do veículo não esteja presente).
6.1.4. Os documentos mencionados nos itens 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 deverão ser apresentados
em fotocópias autenticadas ou fotocópias simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a
devida autenticação pela Equipe do Pregão.
6.2. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente
dos envelopes A e B, ou seja, fora dos envelopes lacrados.
6.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
6.4. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 6.1.1 e 6.1.2 não implicará
a exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se na
apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório, enquanto não suprida a
falta ou sanada a incorreção.
6.5. Os documentos usados no credenciamento poderão ser usados para fins de
habilitação, não sendo necessária sua duplicação.
7 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
7.1. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos interessados ou seus
representantes, devidamente credenciados, em sessão pública, o pregoeiro, que dirigirá os trabalhos,
receberá os documentos abaixo relacionados, sendo registrados em ata os nomes dos licitantes:
7.1.1. Envelopes separados contendo a documentação exigida para Proposta de Preço (envelope A)
e Habilitação (envelope B), devidamente fechados.
7.2. Aberta a sessão não mais serão admitidos novos licitantes.
7.3. Os documentos relativos à proposta de preço e a habilitação deverão ser entregues
separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome do
licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de
Preço" e "Documentos de Habilitação"), na forma das alíneas “a” e “b” a seguir:
a) envelope contendo os documentos relativos à proposta de preço:
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ENVELOPE A – “PROPOSTA DE PREÇOS”
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2018
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA

b) envelope contendo os documentos de habilitação:
ENVELOPE B – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2018
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA

7.4. Não será admitida a remessa dos envelopes “A” e “B”- proposta de preço e
habilitação, por via postal.
7.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente,
ou publicação em órgão da imprensa oficial, no caso de cópias, desde que acompanhadas dos
originais para conferência, na sessão, pelo pregoeiro ou sua equipe de apoio.
7.6. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes
ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou
catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço.
7.7. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes à proposta de preço e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados
no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente.
7.8. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, apresentados em
língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma
oficial do Brasil por tradutor juramentado.
7.9. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ - indicado nos documentos
da proposta de preço e da habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai
fornecer o objeto da presente licitação.
7.10. Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
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8 – DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL –
ENVELOPE “A”
8.1. Os interessados deverão apresentar as suas propostas em envelope lacrado, identificado
como Envelope “A”.
8.2. A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via datilografada/digitada, com a
indicação do valor unitário e total de cada item, em moeda nacional, com indicação da marca,
devidamente datada, rubricada por representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, e deverá conter, além de outras informações de livre disposição, o seguinte:
a) designação do número desta licitação;
b) conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contado da data de abertura. Na
falta de tal informação será considerado proposto o prazo citado nesta alínea;
c) Na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances
verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e
outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do objeto da
licitação. A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento não admitirá qualquer
alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita
pelo licitante sobre os preços cotados;
8.3. Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas com frete, impostos, taxas,
tributos, seguros e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto licitado e
entregue nos locais solicitados pelo Município de Nossa Senhora do Livramento, sendo que o
Proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e patentes ao
objeto cotado.
8.4. A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão dos
proponentes às condições deste edital.
8.5. Não serão aceitas propostas abertas ou por via telex, fac-simile ou meio eletrônico.
8.6. Em hipótese alguma serão aceitas alterações nos conteúdos dos envelopes já recebidos
pelo(a) pregoeiro(a).
9. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE
9.1. Os licitantes deverão apresentar no envelope “B” – “Documentos de Habilitação”, que
demonstrem atendimento às exigências indicadas neste item.
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9.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
9.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
9.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus administradores;
9.2.2.1.
Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.
9.2.2.2.
comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício;
9.2.3. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
9.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, podendo ser retiradas
no site: www.receita.fazenda.gov.br;
9.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual.
9.3.3. Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União ou Certidão Positiva de
Débito
com
Efeito
de
Negativa,
podendo
ser
retirada
no
site:
www.receita.fazenda.gov.br;
9.3.4. 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;
9.3.5. Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) ou Certidão Positiva de Débito
com Efeito de Negativa 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/;
9.3.6. Certidão Negativa de Débito Municipal ou Certidão Positiva de Débito com Efeito de
Negativa, expedida pela prefeitura do respectivo domicílio tributário;
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9.3.7. 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.
9.4. Poderão ser apresentadas as respectivas Certidões descritas nas alíneas ‘9.3.5.” e “9.3.6”, de
forma consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário do licitante.
9.5. As certidões que não indicarem prazo de validade, só serão aceitas pelo pregoeiro (a), 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;
9.6. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA
9.6.1. 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;
9.6.2. 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 encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
9.6.2.1.
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);
a) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;
b) As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia
do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de
abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;
b.1) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme
dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração,
sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador;
b.2) A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas
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abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou
apurados mediante consulta on line, no caso de empresas inscritas no
SICAF:
LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.6.3. 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.
9.6.4. 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.
9.6.5. 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.
9.6.6. 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.
9.6.7. 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.
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9.7. DA QUALIFICAÇÃO
9.7.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado (caso o atestado for emitido por pessoa jurídica de direito privado obrigatoriamente
deverá ter reconhecimento de Firma em Cartório de Notas), que comprove que a licitante
prestou serviços similares.
9.7.2. As empresas licitantes deverão apresentar também no Envelope B os seguintes documentos
de habilitação:
9.7.2.1.
Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação neste
certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser contratado pela Secretaria, na
forma do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93, conforme (ANEXO IV); No caso de micro-empresa
e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, possuir alguma restrição na
documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na
supracitada declaração.
9.7.2.2.
Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de
18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII,
do artigo 7° da Constituição Federal, inciso V, artigo 27 da Lei 8666/93 (ANEXO V);
9.7.2.3.
Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados,
servidores públicos municipais exercendo funções de gerência, administração ou tomada de
decisão (ANEXO V);
9.7.2.4.
Declaração de pleno atendimento às normas e legislação de trânsito e tráfego
rodoviário (ANEXO VIII).
9.7.2.5.
No caso de não constar prazo de validade nas certidões exigidas por este edital,
somente serão aceitas aquelas emitidas com até 60 (sessenta dias), contados da data de
sua expedição.
10. DA SESSÃO - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
10.1. No dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública para
recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o representante legal ou seu
procurador proceder ao respectivo credenciamento, COMPROVANDO, possuir os necessários
poderes para formulação de propostas verbais (lance) e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.
10.2. Aberta a sessão, o representante legal ou seu procurador entregará ao pregoeiro,
declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme
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estabelece o inciso VII do art. 4° da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e, em envelopes separados, a
proposta e a documentação de habilitação.
10.3. O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes “A”, contendo as propostas, que
deverão ser rubricadas por ele e membros da equipe de apoio, conferindo-as quanto à validade e
cumprimento das exigências contidas no edital, sendo classificadas as propostas dos licitantes de
menor preço global e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores
em até dez por cento, relativamente à de menor preço, para o objeto licitado.
10.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem acima, serão classificadas as melhores propostas subseqüentes, até
o máximo de três, para que os licitantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos nas suas propostas escritas.
10.5. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
Os lances verbais serão feitos para o total do lote até o encerramento do julgamento deste.
10.6. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial,
a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais,
em ordem decrescente de valor.
10.7 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará
a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
10.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, do valor
global, inferiores à proposta de menor preço.
10.9. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor máximo para a contratação.
10.10. Declarada encerrada a etapa competitiva, ordenadas às propostas o pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
10.11. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação - “B”- do licitante que a tiver formulado para confirmação das suas
condições habilita tórias.
10.11.1. Na apreciação e no julgamento das propostas não serão consideradas quaisquer
ofertas ou vantagens não previstas neste instrumento, nem serão permitidas ofertas baseadas
_____________________________________________________________________________________________________________________ 11
Avenida Coronel Botelho, 458 – Centro – CEP: 78.170-000.

CNPJ: 03.507.514/0001-26 – Fones: (65) 351-1401 / 351-1200.

PMNSLTO
Fls. ______

________
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
nas propostas das demais licitantes, obrigando-se o licitante, a executar as condições da
proposta apresentada.
10.12. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o(s) lotes(s)/objeto do certame.
10.13. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o(s) lote(s)/objeto do certame.
10.13.1. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham
condições;
b) apresentem valores manifestamente inexeqüíveis;
c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de
impedir o julgamento.
10.14. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado,
podendo instruir o processo com vistas a possíveis penalidades.
10.15. Nas situações previstas nos incisos 10.9., 10.10., e 10.13, o pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
10.16. Fica assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do previsto no artigo 44, da Lei
123/2006.
10.16.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à
proposta mais bem classificada (art. 44, §§ 1o e 2o da Lei Complementar no 123/2006), e essa
última não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (art. 45, § 2o da
Lei Complementar no 123/2006).
10.16.2. Para efeito do disposto no item 10.16, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
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10.16.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior à de menor preço ao final da fase de lances, situação
em que, depois de cumpridas as demais exigências para sua habilitação, será declarada
vencedora do certame e adjudicado em seu favor o objeto licitado (art. 45, I da Lei
Complementar no 123/2006);
10.16.2.2. não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do item 10.16.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipótese do item 10.16.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito
(art. 45, II da Lei Complementar no 123/2006);
10.16.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.16.1, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta (art. 45, III da Lei Complementar no 123/2006);
10.16.2.4. O sorteio previsto no subitem 10.16.2.3 não se aplica na fase de lances, conforme
dispõe o art. 5º, § 5º, do Decreto nº 6.204/2007;
10.16.3. No caso de não contratação nos termos previstos no item 10.16.2 e seus subitens,
prevalecerá a classificação inicial e o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente classificada em primeiro lugar (art. 45, § 1o da Lei Complementar no 123/2006),
cumpridas as demais exigências para sua habilitação.
10.17. O licitante declarado vencedor deverá apresentar ao pregoeiro, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas após o encerramento deste pregão, nova proposta escrita acompanhada de
nova planilha de preços, observando o disposto no inciso 8.2, em conformidade com o anexo deste
edital e de acordo com o correspondente lote adjudicado.
10.18. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pela Comissão e licitantes presentes.
10.19. As omissões irrelevantes não ensejarão a desclassificação do licitante vencedor, salvo
se causarem prejuízo à Administração ou lesem direitos dos demais proponentes.
11. DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
11.1. O resultado do julgamento será submetido à autoridade competente, para
homologação.
11.2. Após a adjudicação do objeto e a homologação do resultado do certame licitatório, o
licitante vencedor será notificado, para assinar o instrumento contratual, através de seu
representante legal, com firma reconhecida, consoante estabelecido em seus atos constitutivos;
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11.3. É facultado a CONTRATANTE, quando a convocada não comparecer no prazo
estipulado no subitem anterior, não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou,
ainda, recusar-se, injustificadamente, a assinar o contrato ou a devolver devidamente assinado,
convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas na legislação pertinente;
11.4. A Aquisição pretendida deverá ser executada em estrita conformidade com as
prescrições deste edital e seus anexos, que são dele partes integrantes e inseparáveis.
12. DO CONTRATO
12.1. Comparecer quando convocado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do
recebimento da convocação, para assinatura do instrumento contratual/ordem de fornecimento, sob
pena de multa 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor contratado.
12.2. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar
com a documentação obrigatória devidamente atualizada perante a Fazenda Federal, Estadual,
Municipal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
12.3. Constarão do contrato todas as obrigações, direitos e deveres previstos neste edital.
14. DAS SANÇÕES
14.1.Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:
14.1.1.
Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;
14.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
14.1.3. Fraudar na execução do contrato;
14.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
14.1.5. Cometer fraude fiscal;
14.1.6. Não mantiver a proposta.
14.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
14.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
14.3. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a
Contratada que:
14.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
14.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
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14.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
14.4. 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.
14.5. 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.
14.5.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.
14.5.2. 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.
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos consignados no
orçamento geral do Município na seguinte dotação orçamentária:
Secretaria/
Programa

Recurso

Projeto
Atividade

Reduzido
Dotação

Natureza de Despesa

008/2074

Próprio

Manutenção Encargos e
Salários

080009

33.90.39.00 – Outros serviços
de terceiros - Pessoa Jurídica

0100

005/2216

Próprio

Manutenção programa
Transporte Escolar

050029

33.90.39.00 – Outros serviços
de terceiros - Pessoa Jurídica

0100

Fonte

15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
15.1. O pagamento será efetuado mensalmente de acordo com a Ordem de Fornecimento
obedecendo as necessidades das Secretarias, e após ser atestado a prestação dos serviços pelo
fiscal do contrato.
15.2. O pagamento será efetivado até o 5º (quinto) dia útil após a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura correspondente ao valor do objeto do presente pregão, pelo preço da proposta
adjudicada e homologada, emitida em nome da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do
Livramento, devidamente validada pelo sistema validador da receita estadual e devidamente
atestada pelo fiscal deste contrato,mediante a apresentação do comprovante de regularidade
referente FGTS e CND Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela
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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.
15.3. O pagamento será creditado em favor da contratada 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.
15.4. A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento pagará à contratada, pelos serviços,
os preços integrantes da sua proposta, ressalvada a ocorrência de imprevistos.
15.5. Fica expressamente estabelecido que no preço global estão incluídos todos os custos diretos e
indiretos para o fornecimento, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas
Normas indicadas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única
remuneração pelos trabalhos contratados e executados.
15.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
15.7. 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.
15.8. A critério da Administração poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir
possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da
Adjudicada.
15.9. 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.
15.10. 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”.

15.11. Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria à vista de Nota Fiscal Eletrônica – NFe, apresentadas,
que deverão ser enviadas para o serviço de e-mail institucional Prefeitura a seguir:
nfe@nossasenhoradolivramento.mt.gov.br, e a DANFE deverá ser emitida.

15.12. 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;

15.13. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento
ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subseqüente.
16. DA REVOGAÇÃO E OU ANULAÇÃO DO CERTAME
16.1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente
justificadas, poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua
nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado.
_____________________________________________________________________________________________________________________ 16

Avenida Coronel Botelho, 458 – Centro – CEP: 78.170-000.

CNPJ: 03.507.514/0001-26 – Fones: (65) 351-1401 / 351-1200.

PMNSLTO
Fls. ______

________
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
16.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação
do procedimento licitatório.
17. DOS RECURSOS
17.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
17.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
17.3. A petição poderá ser feita na sessão e será reduzida a termo em Ata.
17.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará em decadência do
direito de recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
17.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da
licitação ao licitante vencedor.
17.6. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado
para executar o serviço contratado.
18. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente,
observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei n° 8.666/93.
19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
19.2. Reserva-se ao pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade,
informações complementares, mediante diligências.
19.3. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação
ou indenização, poderá ser:
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a) adiada a data da abertura desta licitação;
b) alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.
19.4. Não será permitido a retirada dos envelopes apresentados ou cancelamento de
propostas, pelos licitantes, após a sua entrega.
19.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento
do licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões
da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.
19.6. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
Anexo I – Termo de Referência
Anexo II - Modelo de Proposta de Preços
Anexo III - Modelo de Declaração
Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento da Habilitação
Anexo V – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Anexo VI – Modelo de declaração de Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP.
Nossa Senhora do Livramento/MT, 10 de maio de 2018.

Leonildes Fátima da Silva Benevides
Pregoeira
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA N°016/2018
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Validação:

Autorizo:

Silmar de Souza Gonçalves
Prefeito Municipal
1. INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS
Unidade(s) Administrativa(s) Solicitantes(s):
() Secretaria Municipal de Finanças
() Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
(X) Secretaria de Educação, Esporte e Lazer
(X) Secretaria de Obras e Infraestrutura
( ) Secretaria de Assistência Social
( ) Secretaria de Saúde
( ) Secretaria de Desenvolvimento Rural

Luciênio Batista da Silva
Sec. Munic. De Obras e Infraestrutura
2. DESCRIÇÃO DA CATEGORIA DE
INVESTIMENTO
( ) Capacitação
( ) Equipamento de Apoio
( ) Equipamento de TI
( ) Consultoria/Auditoria/Assessoria
(X) Contratação de Serviços
( ) Bens de Consumo
( ) Material Permanente

3. DO OBJETO
3.1.
Contratação de empresa para realização de serviço de Manutenção VOLANTE,PREVENTIVA
EEMERGENCIAL, EXCLUSIVA dos veículos operacionais (ônibus, micro-ônibus, caminhões e máquinas
pesadas) independente da marca e categoria, para atendimento da frota da Prefeitura Municipal de Nossa
Senhora do Livramento-MT.
3.2 – ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS A SEREM ADQUIRIDOS
Item

1

CÓDIGO
TCE

Descrição

Unid

Quant

3089193

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
VOLANTE, PREVENTIVA E EMERGENCIAL
EXCLUSIVA DOS ONIBUS ESCOLAR,
CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS DA
FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, TAIS
COMO: - SERVIÇOS DE MECÃNICA EM GERAL SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIOS SERVIÇOS DE SOLDAS - OUTROS SERVIÇOS
ESPORÁDICOS.

Mês

12

Valor
Unit (R$)

Valor
Total(R$)
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4.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

4.1. O município de Nossa Senhora do Livramento, possuí uma extensão territorial de quase 6 mil km,
com mais de 1100 km de estradas vicinais,por onde as linhas do transporte escolar estão distribuídas.
4.2. A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento não possui profissional técnico qualificado
na área de mecânica em seu quadro de pessoal; e necessita destes serviços para realizar manutenção
preventiva e de emergência dos ônibus e micro-ônibus próprios do transporte escolar, assim como nos
caminhões e máquinas pesadas que compõem a frota desta Prefeitura, que estarão recuperando as
estradas vicinais, revisão emergencial de freio, suspensão, trabalhos com soldas, conserto mecânico em
geral.
4.3. Alguns destes serviços exigem socorro imediato,de forma volante, nas localidades onde funcionam
as linhas do Transporte Escolar,para que não ocorra eventual paralisação deste serviço, deixando os
alunos sem aulas e expostos nas estradas, sem poder chegar nas unidades escolares.
4.4. Neste mesmo patamar de auxilio volante, ressalta-se que temos uma frota de veículos, caminhões
e máquinas pesadas, que percorrem a extensa zona rural deste município para realizar os serviços de
recuperação e melhoria das estradas, de fundamental importância para o tráfego de veículos, serviços
estes que não podem sofrer interrupção no seu cronograma de execução, gerando ônus para o
município.
4.5. Portanto, estes serviços serão executados preventiva e emergencialmente, de forma volante, pois
as localidades são muito distantes o que requer um acompanhamento preventivo rotineiro dos ônibus e
micro-ônibus, caminhões e máquinas pesadas no local em que os mesmos estiverem localizados,
oferecendo assim, socorro imediato quando estes necessitarem de reparos.
4.6. Assim sendo, após exposição de motivos é que solicitamos a contratação de uma empresa com
pessoal qualificado em mecânica e com disposição para sanar eventuais problemas rotineiros e
imprevisíveis independente de dia e horários e com disponibilidade para visitar semanalmente todas as
rotas e localidades da zona rural garantindo assim, o perfeito funcionamento dos ônibus, veículos,
caminhões e máquinas pesadas, para que não haja prejuízos no atendimento prestado por esta
administração.
4.7. Quando houver necessidade de deslocamento para a realização das manutenções, as despesas
com combustível e motorista ficarão às expensas da contratada;
4.8. Para o fiel cumprimento dos serviços contratados, serão adotadas as seguintes definições para
os vocábulos abaixo:
4.8.1. MANUTENÇÃO: É o conjunto de atividades realizadas com a finalidade de conservar ou
recolocar o veículo em condições ideais de funcionamento, por meio de manutenções
periódicas ecorretivas.
4.8.2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA: (periódica): Sistemática regular de revisões com o intuito
de proporcionar as melhores condições de desempenho do veículo no tocante ao seu
funcionamento, rendimento e segurança, contemplando a prevenção de defeitos que possam
resultar na indisponibilidade do mesmo.
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4.8.2.1. Devem obedecer às determinações existentes no manual de cada fabricante.
4.8.2.2. Os serviços que exigirem a troca de peças deverão ser feitos mediante prévia
autorização do Fiscal do Contrato;
4.8.3. MANUTENÇÃO CORRETIVA: Atividade que visa tornar operacional o veículo
ocasionalmente desativado ou com funcionamento debilitado em razão de defeitos e desgastes
originados pelo uso ou falha no processo fabril.
4.8.3.1. Os serviços que exigirem a troca de peças deverão ser feitos mediante prévia
autorização do Fiscal do Contrato;
4.9. Quanto à pesquisa de preços, fora realizada pelo servidor Marco Antonio de Figueiredo Silva,
onde buscou-se valores junto às empresas idôneas que prestam esse tipo de serviço, para que seja
possível atingir eficiência em cada processo licitatório e as boas práticas da gestão pública.
4.10. A metodologia utilizada foi a tabulação dos valores informados –3 (três) –encontrando-se a média
do valor praticado no mercado, que servirá de balizamento para este processo licitatório,servindo este de
base para decisão do certame licitatório, contendo elementos que permitam avaliar se a proposta
vencedora,será, de fato, a mais vantajosa para a Entidade, considerando a composição dos custos
unitários e sua compatibilidade com os preços de mercado.
4.11. A participação de consórcios em certames licitatórios vai ao encontro da finalidade da licitação que
é a obtenção da melhor relação benefício-custo para atender à necessidade da Administração, assim a
participação de empresas em consórcio deveriaser diante de licitações de maior magnitude, ou seja,
licitações diferenciadas, justifica-se assim, a não participação destes.
4.12. O quantitativo atual de veículos oficiais pertencentes à frota da Contratante se encontra no anexo I
deste termo de referência, podendo sofrer alterações por aquisições ou alienações no decorrer do
período de vigência do contrato de execução dos serviços.
4.13. As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às
micro empresas e empresas de pequeno porte na forma da lei (Incluído pela Lei Complementar nº 147,
de 2014), bem como a Lei 123/2006. Este processo está fundamentado de acordo com as normas e de
acordo com a legislação de licitação a Lei 8.666/93.

5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto Federal 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, por se tratarem de serviços comuns;
5.2. 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 subordinação
direta.
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6. DA JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO CONTRATUAL
6.1. O período estimado de 12 (doze) meses foi obtido com base nos serviços prestados de
manutenção de veículos em anos anteriores.
6.2. Destacando-se que no ano de 2017, este período demonstrou ser curto, sendo necessário a
efetivação de aditivos de prazos e valor.

6.3. Outro fator que impactou nessa estimativa, foi o período sem cobertura contratual. Desse modo os

veículos com a assinatura de novo contrato necessitaram fazer os reparos não executados no
período,considerando que,alguns destes serviços exigem socorro imediato, de forma volante, nas
localidades onde funcionam as linhas do Transporte Escolar, para que não ocorra eventual paralisação
deste serviço, deixando os alunos sem aulas e expostos nas estradas, sem poder chegar nas unidades
escolares.

7. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO
7.1. A realização do pregão na forma presencial torna-se mais viável, pelas especificidades e
peculiaridades que envolvem os serviços,
7.2. Dentre as vantagens do pregão presencial, destaca-se a possibilidade de fomentar o comércio
local, para que o lugar seja inserido no contexto social e ainda, garantindo a eficácia do plano de metas
do Órgão Executor;

7.3. No caso em análise, pregão presencial permite a apresentação de propostas sustentáveis que
tornariam os procedimentos da modalidade mais céleres, com a rapidez no recebimento de documento,
facilidade em resolver as dúvidas, desburocratização e transparência;

7.4. Nesse sentido, e dada as especificidades dos serviços requeridos, a utilização do pregão
presencial, garantirá a eficácia do certame na busca da proposta mais adequada para a Administração.

8.

PÚBLICO ALVO

8.1. Funcionários da Prefeitura Municipal e população em geral
9.

LOCAL,EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO.

9.1. Os serviços serão executados pela empresa vencedora através da manutenção diária dos veículos
operacionais, ônibus, micro-ônibus, caminhões e máquinas pesadas da Prefeitura Municipal e
acompanhados pelos fiscais especialmente designados.
9.2. A execução dos serviços será iniciada imediatamente após a assinatura do contrato e serão
executados preventiva e emergencialmente, de forma volante, na sede, ou nas localidades em que os
veículos operacionais,ônibus e micro-ônibus, caminhões e máquinas pesadas estiverem localizados,
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oferecendo assim, socorro imediato quando estes necessitarem de reparos.
9.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos
9.4. Os serviços em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, deverá ser
refeito imediatamente, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação
das penalidades.
9.5. Os serviços serão recebidos de acordo com as necessidades de cada Secretaria, verificação da
qualidade dos serviços e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
9.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.
9.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
9.8. A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro
do prazo estabelecido pela Contratante, as partes do objeto deste Termo de Referência, em que se
verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de
serviços.

10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO:
10.1. Será designado para fiscalizar e acompanhar o fornecimento, do objeto da presente contratação,
pela Secretaria de Obras e Infraestruturao ServidorLuís Gonçalo de Campos,pela Secretaria de
Educação, Esporte e Lazer o Servidor Paulo Leite de Araújo, que deverão atestar os documentos da
despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins de pagamento.
10.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consiste 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.
10.3. Os representantes da Contratante deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução dos serviços e do contrato.
10.3.1. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.
10.4. A execução do contrato 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.
10.5. Os fiscais do contrato, ao verificarem que houve subdimensionamento 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
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de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.6. 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.
10.7. 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.
10.8. 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.
10.9. 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.

11. DA SUBCONTRATAÇÃO:
11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
12.1. O pagamento será efetuado mensalmente de acordo com a Ordem de Fornecimento obedecendo
as necessidades das Secretarias, e após ser atestado a prestação dos serviços pelo fiscal do contrato.
12.2. O pagamento será efetivado até o 5º (quinto) dia útil após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura
correspondente ao valor do objeto do presente pregão, pelo preço da proposta adjudicada e homologada,
emitida em nome da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento, devidamente validada pelo
sistema validador da receita estadual e devidamente atestada pelo fiscal deste contrato,mediante a
apresentação do comprovante de regularidade referente FGTS e CND Federal 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.
12.3. O pagamento será creditado em favor da contratada 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.

12.4. A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento pagará à contratada, pelos
serviços, os preços integrantes da sua proposta, ressalvada a ocorrência de imprevistos.
12.5. Fica expressamente estabelecido que no preço global estão incluídos todos os custos
diretos e indiretos para o fornecimento, de acordo com as condições previstas nas
_____________________________________________________________________________________________________________________ 24

Avenida Coronel Botelho, 458 – Centro – CEP: 78.170-000.

CNPJ: 03.507.514/0001-26 – Fones: (65) 351-1401 / 351-1200.

PMNSLTO
Fls. ______

________
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
Especificações e nas Normas indicadas neste Edital e demais documentos da licitação,
constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.
12.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
12.7. 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.
12.8. A critério da Administração poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir
possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da
Adjudicada.
12.9. 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.

12.10. 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”.
12.11. Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria à vista de Nota Fiscal Eletrônica – NFe,
apresentadas, que deverão ser enviadas para o serviço de e-mail institucional Prefeitura a seguir:
nfe@nossasenhoradolivramento.mt.gov.br, e a DANFE deverá ser emitida.
12.12. 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;
12.13. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no
primeiro dia útil imediatamente subseqüente.

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
13.1. A despesa decorrente das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta das
seguintes dotações orçamentárias:
Secretaria/
Programa

Recurso

Projeto
Atividade

Reduzido
Dotação

008/2074

Próprio

Manutenção Encargos
e Salários

080009

005/2216

Próprio

Manutenção programa
Transporte Escolar

050029

Natureza de Despesa
33.90.39.00 – Outros
serviços de terceiros Pessoa Jurídica
33.90.39.00 – Outros
serviços de terceiros Pessoa Jurídica

Fonte

Valor (R$)

0100
0100

VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)
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14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com
a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade
especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
14.2. A empresa adjudicada deverá estar sempre com disponibilidade para sanar eventuais problemas
rotineiros e imprevisíveis independente de dia, horário e local, garantindo assim, o perfeito funcionamento
dos ônibus, veículos, caminhões e máquinas pesadas, para que não haja prejuízos no atendimento
prestado por esta administração;
14.3. Quando da necessidade deste deslocamento, conforme item acima, todas as despesas
provenientes do mesmo, - tais como: veículo, combustível, motorista, mão de obra extra, serão de
inteira responsabilidade da contratada;
14.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;
14.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto do presente, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
14.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
Contratante;

14.7. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

14.8. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações
relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;
14.9. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;
14.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não
executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e
qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
14.11. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços;
14.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
14.13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
14.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
14.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório
para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
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15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidores especialmente
designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;
15.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
15.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas
no Edital e seus anexos;
15.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
contratada.

16. DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS:
16.1. Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral
16.2. Certidão Negativa de Débitos da União
16.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
16.4. Certidão Negativa de Débitos do Contribuinte;
16.5. Certidão Regularidade FGTS
16.6. Certidão de Regularidade Fiscal

31. DA GARANTIA
17.1.

90 (noventa) dias para os serviços executados, contados a partir da emissão da nota fiscal e fatura;

17.2. Os serviços de manutenção corretiva terão garantia mínima de 90 (noventa) dias.
17.3. Durante o prazo de garantia, sem quaisquer ônus para a Contratante, a Contratada às suas
expensas, estará obrigada a:
17.4. Corrigir serviços que não estejam de acordo com a demanda da Contratante.
17.5. Todos os serviços executados pela Contratada estarão sujeitos à aceitação da Contratante, que
aferirá se atendem a exigências desta.
17.6. O não atendimento às exigências de serviços, acarretará as sanções previstas no Item 16 deste
Termo de Referência.
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17.7. A Contratada fornecerá garantia para todos os serviços executados e contemplados nas ordens de
serviço, não repassando qualquer tipo de ônus à Contratante.

32. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
32.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002,
a Contratada que:
32.1.1. Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
32.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
32.1.3. Fraudar na execução do contrato;
32.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
32.1.5. Cometer fraude fiscal;
32.1.6. Não mantiver a proposta.
32.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
32.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
32.3. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada

que:

32.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
32.3.2.

Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

32.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
32.4. 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.
32.5. 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.
32.5.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de
10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.
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32.6. 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.

33. DA VIGÊNCIA
33.1. Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato,

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite previsto no inciso II do art. 57 da
Lei 8.666/93, de acordo com a necessidade da Unidade Contratante e caso haja interesse das partes
envolvidas e desde que continue se mostrando mais vantajoso à continuidade da contratação.

34. ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
( ) Confirmo a existência de saldo orçamentário
( ) Inexistência de saldo orçamentário (devolver à unidade demandante).
Data:
Contador Municipal
21. MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
a) Pregão Presencial
b) Participação de Consórcio ( ) Sim ( x ) Não
22. DA ELABORAÇÃO DO TR (TERMO DE REFERENCIA)

Marco Antônio de Figueiredo Silva
SETOR:Secretaria de Obras e Infraestrutura
Nossa Senhora do Livramento – MT. 14 de março de 2018
23.

DA APROVAÇÃO DO RESPONSAVEL PELA UNIDADE SOLICITANTE

Luciênio Batista da Silva
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO II
MODELO DE CREDENCIAMENTO

A empresa. . .......... . , inscrito no CNPJ nº., com sede à.................., neste ato representada pelo(s)
diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o
Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplos
poderes para junto ao Município de Nossa Senhora do Livramento, praticar os atos necessários
com relação à licitação na modalidade de Pregão Presencial n°.________/2018, usando dos
recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir,
renunciar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda,
substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e
valioso, e em especial, para esta licitação.
Local e data _____________, ______/______________/2018.
___________________________________
(Assinatura do representante legal)
*reconhecer firma
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

(NOME

DA

EMPRESA)_________________,

CNPJ

n°.

sediada

à

(endereço

completo)_______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que conhece todo o
conteúdo do edital, cumpre

plenamente os requisitos de habilitação no presente Pregão

Presencial n°.________/2018, que está ciente

da obrigatoriedade de declarar ocorrências

posteriores, e ainda que possui experiência na execução do objeto contratado.

Local e data, _______________ , ___ de ____________de 2018.

___________________________________________
(Assinatura do representante legal)
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
QUALIFICAÇÃO

O signatário da presente, em nome da proponente declara para todos os fins de direito, a
inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade
da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas alterações.
Local e data, _______________ , ___ de ____________de 2018.

___________________________________
(Assinatura do representante legal)
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ANEXO V
DECLARAÇÃO:
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do Processo Licitatório, sob a
modalidade de Edital de Pregão Presencial sob n. ____/2018, instaurado por esse Município de
Nossa Senhora do Livramento/MT que se nossa Empresa for Declarada vencedora do Objeto:
a) Por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, que atende ao inciso V, do artigo 27, da
Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição
Federal, de que não possuem em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de dezoito (18)
anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de menores de dezesseis (16) anos
trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze (14)
anos.
b) por seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que não existe em seu quadro de
empregados, servidores públicos municipais exercendo funções de gerência, administração ou
tomada de decisão.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente DECLARAÇÃO.
Local e data, _______________ , ___ de ____________de 2018.
__________________________________________
(Assinatura do representante legal)
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ANEXO VI
MODELO DA PROPOSTA
Identificação da LICITANTE:
Local e data: xx/xx/2018 ás xx:xx hs
Identificação do Processo Licitatório: Pregão presencial nº XXX/2018
DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Item

Descrição do Objeto

QTDE

UNID

Valor
unitário

Valor total

1
Total
*Informar o tipo e a Placa do veículo
Valor Total: R$ (valor por extenso)
O prazo de execução do(s) (serviço(s) será de ..........
Validade da Proposta: ** (por extenso) dias (mínimo: 60 dias)
Nome do representante legal:
Assinatura do representante legal e cargo:
Fone, Fax e/ou e-mail para contato:
Dados Bancários: _____________
Esclarecemos que todos os impostos, taxas e encargos, inclusive trabalhista e previdenciário
incidente sobre os bens/serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta.
Declaramos que temos condições de fornecer o objeto da licitação nos quantitativos constantes no
ANEXO I do Edital.
Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte,
observadas as condições do Edital.
Localidade, aos ___ dias de ___ de ___.
__(assinatura)___
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP

Para fins de participação na licitação (indicar o nº registrado no Edital), a (Nome completo da
Empresa Proponente), CNPJ nº xxxxxx, sediada na (Endereço Completo), DECLARA, sob as penas
da lei que é (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma de Lei
Complementar Federal nº 123, de 14.12.2006 e que não se encontra em nenhuma das situações do §
4º do art. 3º da referida Lei.

Nome e Identificação do declarante.
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MINUTA DE CONTRATO Nº XXX/2018
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº XXX/2018
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº......../...., QUE FAZEM ENTRE SI A
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
NOSSA
SENHORA
DO
LIVRAMENTO,
POR
INTERMÉDIO
DO
(A)
......................................................... E A EMPRESA
.............................................................
A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT, por intermédio do(a)
....................................(órgão
ou
entidade
pública),
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 no
xxxxxxxxxxxxxx de .....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, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013,do Decreto nº
2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e
suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão – Sistema de
Registro de Preços nº ........../20...., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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.
1.3. Objeto da contratação:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
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2.1.
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início
na data de .........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., podendo ser
prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja
autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
2.1.3.

O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
2.2.
A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo
aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1.

O valor mensal da contratação é de R$.......... (.....), perfazendo o valor total de R$.......(....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas realizadas para as aquisições correrão por conta das seguintes dotações
orçamentárias:
CLÁUSULA QUINTA – EXECUÇÃO, LOCAL E PRAZOS
5.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, local, prazo
são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo I do Edital.
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontramse definidos no Termo de Referencia – ANEXO I.
CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
7.1. As obrigações da CONTRATADA e da CONTRATANTE são aquelas previstas no Termo
de Referência, anexo I do Edital.
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CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1. O regime de fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência,
anexo I do Edital.
CLÁUSULA NONO – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
9.1. A garantia são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo I do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
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.
Não executar 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. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
10.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
10.3. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a
Contratada que:
10.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
10.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
10.4. 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.
10.5. 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.
10.5.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.
10.5.2. 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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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
11.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do presente Contrato, ressalvados a
hipótese de reequilíbrio econômico-financeiro previsto na Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993, bem como do ANEXO X da IN nº 05, de 2017.
12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.
12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA RESCISÃO
13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei
nº 8.666, de 1993, com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
13.4.3. Indenizações e multas.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES
14.1. É vedado à CONTRATADA:
14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
14.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
15.1. 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 aplicáveis e,
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PMNSLTO
Fls. ______

________
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de
Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 Integram este Contrato, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no
Edital de Licitação XXXXXX n.º XXX/2018, e as normas contidas nas leis Federais n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da
Seção Judiciária de .................. - Justiça Federal.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
..........................................., .......... de.......................................... de 20.....

_________________________
Representante legal da CONTRATANTE
_________________________
Representantelegal da CONTRATADA
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