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EDITAL DE LICITAÇÃO  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2021 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

 

I - PREÂMBULO 

1.1. O Município de Visconde do Rio Branco, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça 

28 de Setembro, SN, CEP 36.520-000, CNPJ nº 18.137.927/0001-33, por intermédio da Pregoeira, torna 

pública a realização do Processo Licitatório nº 202/2021, na modalidade Pregão Presencial nº 086/2021, 

Registro de Preços Nº 043/2021, visando à seleção de empresa especializada no ramo, para composição 

do Quadro Geral de Registro de Preços para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 

nos veículos e máquinas da frota do Município, veículos locados e outros Órgãos conveniados com a 

Prefeitura, incluindo o fornecimento de peças e acessórios genuínos e originais da marca do 

veículo/equipamento, compreendendo os serviços de reparos mecânicos em geral, elétricos, alinhamento e 

balanceamento, estofamento, funilaria, lanternagem, pintura, tapeçaria, estofamento, tornearia, sistema de 

molas, de ar condicionado, caixa de câmbio, soldas, escapamentos, radiadores, suspensão, sistema de 

freios, bem como, retífica de motores e bomba e outros serviços afins necessários ao completo e perfeito 

funcionamento dos veículos, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) deste 

Edital. 

1.2. Órgão requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana. 

1.3. O pregão presencial será regido pela Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e pelo Decreto 

Municipal Nº 137, de 04/09/2013, Decreto Municipal 022/2003, aplicando-se supletivamente as disposições 

da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e demais normas atinentes à matéria, bem como pelas 

condições estabelecidas no presente edital. 

1.4. A abertura dos envelopes e a sessão de lances ocorrerão em sessão pública na sala de reuniões da 

Prefeitura Municipal, localizada na Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, MG, CEP 36.520-

000, no dia 23/12/2021, às 14:00 horas. Se não houver expediente ou ocorrer fato superveniente que 

impeça a realização da sessão na data prevista, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário. 

1.5. Os valores dos descontos ofertados para as peças das motocicletas pelas licitantes deverão ser 

calculados sobre a tabela de preços do Fabricante consultada através do sistema de orçamentação 

eletrônica. 

1.6. Os trabalhos serão conduzidos pela pregoeira da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, 

servidoraFlaviana Lima Teixeira, e a Equipe de Apoio designados pela Portaria nº. 001, de 04 de janeiro de 

2021. 

1.7. Cópia do edital estará à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de Administração, 

Departamento de Licitações e Contratos, Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, MG, CEP 

36.520-000, e também no site da Prefeitura www.viscondedoriobranco.mg.gov.br. Informações ou pedidos 

de esclarecimento: através do telefone (32) 3551-8150. 

http://www.viscondedoriobranco.mg.gov.br/
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1.8. O valor previsto para a despesa é de até R$ 3.612.716,40 (Três milhões, seiscentos e doze mil, 

setecentos e dezesseis reais e quarenta centavos), à conta das seguintes dotações orçamentárias 

próprias: 

02.001.000 04 122 0001 2.003 3.3.90.39.00 – 008 

02.004.000 04 122 0001 2.012 3.3.90.39.00 – 071 

02.004.000 06 181 0003 2.027 3.3.90.39.00 – 117 

02.004.000 06 181 0003 2.028 3.3.90.39.00 – 122 

02.004.000 06 181 0003 2.030 3.3.90.39.00 – 131 

02.006.000 04 122 0001 2.042 3.3.90.39.00 – 191 

02.006.000 15 451 0007 2.044 3.3.90.39.00 – 205 

02.007.000 04 122 0001 2.077 3.3.90.39.00 – 264 

02.007.000 06 182 0010 2.092 3.3.90.39.00 – 275 

02.007.000 18 541 0009 2.085 3.3.90.39.00 – 285 

02.007.000 18 541 0009 2.088 3.3.90.39.00 – 294 

02.007.000 18 541 0009 2.090 3.3.90.39.00 – 298 

02.008.001 10 122 0001 2.096 3.3.90.39.00 – 329 

02.008.001 10 301 0011 2.228 3.3.90.39.00 – 394 

02.008.001 10 302 0012 2.113 3.3.90.39.00 – 402 

02.008.001 10 302 0012 2.115 3.3.90.39.00 – 419 

02.008.001 10 303 0013 2.123 3.3.90.39.00 – 458 

02.008.001 10 304 0014 2.124 3.3.90.39.00 – 471 

02.008.001 10 305 0014 2.125 3.3.90.39.00 – 483 

02.009.001 12 122 0001 2.131 3.3.90.39.00 – 505 

02.009.001 12 361 0018 2.152 3.3.90.39.00 – 559 

02.009.001 08 122 0001 2.233 3.3.90.39.00 – 790 

02.011.001 08 243 0024 2.251 3.3.90.39.00 – 803 

02.011.001 08 244 0024 2.241 3.3.90.39.00 – 836 

02.011.001.08.244.0024.2.242.3.3.90.39.00-841

 
1.9. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: Anexo I – Termo de 

Referência; Anexo II – Modelo de Credenciamento; Anexo III – Modelo Declaração que não emprega 

menor; Anexo IV – Modelo de Proposta; Anexo V – Declaração quanto a Inexistência de Fato Impeditivo da 

Habilitação; Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preço; Anexo VII – Declaração de Micro Empresa ou 

Empresa de Pequeno Porte.  

 
 

II - OBJETO 

2.1. O objeto desta licitação é selecionar empresa especializada no ramo para prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva nos veículos e máquinas da frota do Município, veículos locados e outros 

Órgãos conveniados com a Prefeitura, incluindo o fornecimento de peças e acessórios genuínos e originais 

da marca do veículo/equipamento, compreendendo os serviços de reparos mecânicos em geral, elétricos, 

alinhamento e balanceamento, estofamento, funilaria, lanternagem, pintura, tapeçaria, estofamento, 

tornearia, sistema de molas, de ar condicionado, caixa de câmbio, soldas, escapamentos, radiadores, 

suspensão, sistema de freios, bem como, retífica de motores e bomba e outros serviços afins necessários 

ao completo e perfeito funcionamento dos veículos, conforme especificações contidas no Termo de 

Referência (Anexo I) deste Edital. 

2.2. A relação de veículos constante no edital é simplesmente referencial e indicativa do estado atual da 

frota de veículos do Município e órgãos conveniados, podendo incorporar ao presente processo, os veículos 

ou máquinas que venham a ser adquiridos pelo Município após a realização da presente licitação e durante 

a vigência da ata de registro de preços, assim como, aqueles pertencentes às autarquias diretas e indiretas 

e convênios firmados com o município, a exemplo da Polícia Militar. 

2.3. As quantidades indicadas no Termo de Referência são meramente estimativas. Assim, a Prefeitura 

Municipal de Visconde do Rio Branco, não está obrigada a consumir uma quantidade mínima, ficando ao 

seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da prestação de serviço, que estará sempre 

condicionada às suas necessidades temporais. 
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2.4. Não será aceita entrega parcelada dos serviços descritos na Ordem de Serviço. Caso isso ocorra, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a entrega total, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura 

Municipal de Visconde do Rio Branco. A Prefeitura ficará isenta de qualquer responsabilidade se a entrega 

dos produtos for realizada sem a Ordem de Compras para a devida conferência. 

 

III - CONSULTAS AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS 

3.1. Cópia do edital estará à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de Administração, 

Departamento de Licitações e Contratos, Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, MG, CEP 

36.520-000, e também no site da Prefeitura (www.viscondedoriobranco.gov.br). Informações ou pedidos de 

esclarecimento: através do telefone (32) 3551-8150. 

3.2. As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório via internet e tiverem 

interesse em participar do certame, se obrigam a acompanhar as publicações referentes ao processo no 

sítio acima descrito e publicações em jornais quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos. 

3.3. Os pedidos de esclarecimentos poderão ser feitos através do endereço eletrônico 

licitacaopmvrb@gmail.com.br; ou através do telefone (32) 3551-8150, em um prazo máximo de 02 (dois) 

dias úteis, antes da data prevista para a entrega dos envelopes. 

3.4. Os esclarecimentos serão feitos através de mensagem acessível a todos os interessados. 

3.5. Serão disponibilizadas além das respostas, outras informações que a Pregoeira julgar importantes, 

razão para que os interessados consultem o sítio com frequência. 

3.6. As respostas da Pregoeira às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail, fax, ou 

disponibilizadas no site www.viscondedoriobranco.mg.gov.br no campo próprio correspondente a este 

edital, ficando acessíveis a todos os interessados. 

3.7. No campo próprio serão disponibilizadas, além das respostas, outras informações que a Pregoeira 

julgar importantes, razão pela qual os interessados devem consultar o site com freqüência. 

3.8. Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º dia útil, e por 

licitantes, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser enviada à 

Gerência de Compras e Licitações, Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, MG, CEP 36.520-

000, a qual deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, auxiliado pelo setor técnico 

competente. 

3.9. O Município não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros 

endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pela Pregoeira, e que, por isso, sejam 

intempestivas. 

3.10. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta. 

3.11. A decisão da Pregoeira será enviada ao impugnante por e-mail. 

 

IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar da licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam às 

condições de habilitação estabelecidas neste edital e que tenham oficina ou base de atendimento no 
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Município de Visconde do Rio Branco, numa distância máxima de 10 km (dez quilômetros) da sede da 

Prefeitura Municipal. 

4.2. Não serão admitidos interessados que se enquadrem em quaisquer das situações a seguir: 

a) Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município; 

b) Sejam declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo; 

c) Estejam sob regime de falência, concordata, dissolução ou liquidação; 

d) Todos aqueles casos proibidos pela legislação vigente; 

e) Possuam proprietário titular de mandato eletivo no Município de Visconde do Rio Branco; 

f) Estejam descumprindo o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

4.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 

descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.  

 

V - CREDENCIAMENTO 

5.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 

proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto a Pregoeira, devidamente 

munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada 

(Contrato social ou equivalente), devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro 

documento de identificação. 

5.2. O credenciamento será feito através de instrumento público ou particular de procuração ou documento 

que comprove poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar os demais atos pertinentes ao 

certame, em nome do licitante. 

5.3. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de 

dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada do 

respectivo estatuto ou contrato social, e da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam 

expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

5.4. O documento de credenciamento deverá ser apresentado na forma do modelo constante do Anexo II 

deste instrumento.  

5.5. Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação 

desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial ou Cartório de 

Registro de Pessoa Jurídica e deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação 

dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006. 

5.6.Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da 

habilitação, assinado por quem de direito (Anexo V); 

5.7. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a 

participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances. 

5.8. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 

5.9. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 

Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 

proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto a Pregoeira, devidamente 

munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada, 

devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. 
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5.10. O credenciamento será feito através de instrumento público ou particular de procuração ou documento 

que comprove poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar os demais atos pertinentes ao 

certame, em nome do licitante. 

5.11. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de 

dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada do 

respectivo estatuto ou contrato social, e da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam 

expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

5.12. O documento de credenciamento deverá ser apresentado na forma do modelo constante do Anexo II 

deste instrumento.  

 

VI - ENTREGA DOS ENVELOPES 

6.1. Os envelopes contendo a proposta e a documentação deverão ser entregues à Pregoeira no ato de 

credenciamento, na Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco,MG, CEP 36.520-000, com os 

seguintes dizeres: 

DIRETORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS – A/C PREGOEIRA 

Edifício Sede da Prefeitura 

Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, MG, CEP 36.520-000 

DATA E HORÁRIO: 17/12/2021 - 09:00 horas. 

 
6.2. Os envelopes indicarão na parte externa/frontal os seguintes dizeres (sugeridos): 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2021 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2021 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: 

6.3. A Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, não se responsabilizará por envelopes de “Proposta 

Comercial” e “Documentação de Habilitação”, remetidos via postal que não sejam entregues no local, data e 

horário definido neste edital. 

6.4. O licitante deverá entregar juntamente com os envelopes de proposta de preços e habilitação, mas de 

forma avulsa, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes mencionados no item 6.1, a declaração 

(Anexo V) de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, VII, da Lei Nº º 

10.520/2002. 

6.5. A não apresentação da declaração prevista no item acima implicará na desclassificação imediata do 

licitante. 

 

VII - PROPOSTA DE PREÇO 



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 

Estado de Minas Gerais 

 
 

 

7.1. A Proposta Comercial contida no envelope n° 01 deverá especificar detalhadamente o objeto licitado, 

de acordo com as exigências constantes deste Edital e anexos de forma clara, obedecendo às normas 

específicas, não se admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos: 

a) estar impressa por processo eletrônico, em papel timbrado ou com  o  carimbo do CNPJ da(s) 

licitante(s), redigida em língua portuguesa, em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 

devidamente datada, assinada a última folha e rubricada as demais; 

b) a razão social da(s) licitante(s), o endereço completo, número de inscrição no CNPJ, o número do 

telefone e e-mail, quando houver, bem como o número de sua conta corrente, o nome do banco e a 

respectiva agência onde deseja receber os seus créditos; 

c) número do Edital do Pregão, do Processo Licitatório e do Registro de Preços; 

d) valor de cada item, especificação clara e completa do objeto licitado, sem conter alternativas de 

valor ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

e) prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias no mínimo, cujo prazo de entrega 

será imediata, após o recebimento de cada Ordem de Fornecimento. 

f) o nome e a qualificação do preposto autorizado a firmar contrato, ou seja, nome completo, 

endereço, CPF, carteira de identidade, estado civil, nacionalidade e profissão, informando ainda qual o 

instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato (Contrato Social ou Procuração); 

g) nos valores propostos, deverão incidir as obrigações e encargos que possam recair sobre o objeto 

licitado, inclusive na forma de entrega CIF, não sendo aceita qualquer outra reivindicação posterior; 

h) a Licitante deverá levar em consideração todos os detalhes de especificação, características, 

inerentes à especificação do edital. 

i) demais informações que possam contribuir com clareza para o devido julgamento, de acordo com 

as condições do edital. 

 

7.2. A proposta e os lances consistirão na apresentação do percentual (%) de desconto ofertado sobre o 

preço das peças constante da tabela do fabricante, bem como, do percentual de desconto sobre o valor 

máximo da hora técnica, informado neste edital, aplicando-se a fórmula indicada nos itens subsequentes. 

7.2.1 Para efeito de disputa no pregão deverão ser inseridos no campo próprio da proposta, os percentuais 

de desconto sobre as peças e sobre o valor da hora técnica, de onde será calculado o valor total do lote, o 

valor “VT”, obtido de acordo com a seguinte fórmula: 

 

VT = (VHT – D) X 4 + (R$100,00 - D) X 6, onde: 

VT = Valor total do lote ou lance 

VHT = Valor da Hora Técnica 

 

R$100,00 – D = Valor fictício de peças menos o desconto 

R$100,00 = valor aleatório escolhido como referência para a fórmula por sua razão direta com a 

porcentagem (proporção com relação ao cento); 

D = Desconto a ser ofertado pelo licitante sobre os preços sugeridos na tabela de peças dos fabricantes 

e sobre o valor da hora técnica informado neste edital, apresentados em percentuais. 
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7.2.2. Os valores 4 e 6 referem-se ao peso que deverá ser aplicado ao valor da hora técnica e ao valor de 

peças, respectivamente. 

 

EXEMPLOS: 

 

Exemplo I 

VHT - Valor Hora Técnica = R$ 50,00 

D = Desconto aplicado sobre o valor da hora técnica e sobre a tabela de preços dos fabricantes  

VT = (VHT – D) X 4 + (R$100,00 - D) X 6 

VT = (R$50,00 – 20) x 4 + (R$100,00 – 10) X 6 

VT = R$30,00 X 4 + R$100,00 + R$90,00 X 6 

VT = R$120,00 + R$540,00 

VT = R$660,00 

 

Exemplo II 

VHT - Valor Hora Técnica = R$90,00 

D = Desconto aplicado sobre o valor da hora técnica e sobre a tabela de preços dos fabricantes 

VT = (VHT – D) X 4 + (R$100,00 - D) X 6 

VT = (R$90,00 – 25) x 4 + (R$100,00 – 15) X 6 

VT = R$65,00 X 4 + R$85,00 X 6 

VT = R$260,00 + R$510,00 

VT = R$770,00 

 

7.3. A oferta deve ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o 

julgamento a ter mais de um resultado. 

7.4. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas, 

uma vez abertas as propostas. Os erros ou equívocos e omissões havidos nas cotações de preços, serão 

de inteira responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, no caso de erro para mais e conseqüente 

desclassificação, qualquer recurso, nem tampouco, em caso de erro para menos, eximir-se do fornecimento 

do objeto da presente licitação. 

7.5. Deve ser considerada, conforme fórmula apresentada, a proporção estimada de gastos, informada 

neste edital, no item 3 do Anexo I. 

7.6. O percentual de desconto deverá ser apresentado com, no máximo, duas casas decimais. 

7.7. O licitante deverá formular os lances referentes à integralidade do objeto licitado, não se admitindo 

propostas para fornecimento parcial. 

7.8. Os licitantes classificados e detentores dos menores preços, deverão apresentar a Proposta Comercial, 

atualizada e ajustada ao preço final, no prazo de 03 (três) dias úteis após adjudicação à empresa e lavratura 

da ata, no Setor de Licitações da Prefeitura de Prefeitura de Visconde do Rio Branco. 
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7.9. Para efeito de pagamento, o preço de cada serviço terá como limite o tempo padrão definido 

pelo SINDIREPA-MG (Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de 

Minas Gerais), de observância obrigatória pelo detentor do registro de preços. Não havendo, na 

referida tabela tempária, determinado procedimento, será adotado como limite o mesmo tempo para 

procedimento similar ou de igual complexidade. O preço das peças serão aqueles constantes nas 

tabelas de preços ou catálogo de preço das peças das montadoras/fabricantes. 

7.10. Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da 

entrega de sua Proposta Comercial. 

7.11. O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às 

exigências previstas neste Edital. 

7.12. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão 

Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances. 

7.13. O valor da proposta deverá ser cotado em moeda corrente nacional, contendo no máximo 2 (duas) 

casas decimais e conter obrigatoriamente todas as despesas que sobre ele possam recair e deverá 

considerar ainda, todas as incidências sobre a entrega do objeto desta licitação, tais como fretes, tributos, 

encargos sociais e previdenciários, não sendo aceita qualquer reivindicação posterior para inclusão no 

preço. 

7.14. Ocorrendo discrepância entre os preços, unitários e total, prevalecerão os primeiros, e entre os 

valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos, devendo a Pregoeira 

proceder às correções necessárias. 

7.15. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 

penalidades constantes do “item 14” deste Edital; 

7.16. O valor proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração do mesmo, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.17. A licitante que assim desejar, poderá apresentar sua proposta nos moldes do Anexo IV deste Edital, 

desde que o faça preenchendo de forma clara, sem emendas ou rasuras, todos os espaços contidos no 

formulário, que assine e carimbe conforme solicitado. 

7.18. As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), que desejarem fazer uso dos 

benefícios da Lei Complementar n° 123/2006, deverão apresentar declaração do responsável técnico 

(Contador) ou outro documento idôneo comprobatório de que a empresa é considerada Microempresa ou 

EPP. Caso a Microempresa ou EPP não proceda na formaestabelecida, interpretar-se-á como renúncia 

tácita aos benefícios da Lei Complementar n° 123/2006. 

7.19. A(s) licitante(s) somente poderá(ão) retirar sua proposta mediante requerimento à Pregoeira, antes da 

abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e 

aceito pela Pregoeira.  

7.9. Será desclassificada a proposta que: 

7.9.1. Não for apresentada de acordo com as normas fixadas neste Edital; 

7.9.2. Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado 

acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 

do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou 
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manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II da Lei 

nº 8.666/93; 

7.9.3. Empresas que apresentarem proposta com mais de 02 (duas) casas decimais. O valor global de cada 

item deverá conter no máximo 02 (duas) casas decimais e conter obrigatoriamente todas as despesas, 

incidências que sobre ele possam recair e deverá considerar ainda, todas as incidências sobre a entrega do 

objeto desta licitação, tais como fretes, tributos, encargos sociais e previdenciários, não sendo aceita 

qualquer reivindicação posterior para inclusão no percentual preposto; 

7.10 – Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o MENOR PREÇO GLOBAL POR 

LOTE.  

7.10.1. O critério de julgamento será o de menor preço para integralidade do objeto, obtido pela 

fórmula: VT = (VHT – D) X 4 + (R$100,00 - D) X 6, indicada no item 7.2 deste edital. 

7.11. Quaisquer dúvidas quanto ao preenchimento da planilha Proposta Comercial poderão ser sanadas 

junto à Diretoria de Licitações da Prefeitura de Visconde do Rio Branco, através do telefone (32) 3551-8150. 

 

VIII - SESSÃO DO PREGÃO 

8.1. ABERTURA DA SESSÃO 

8.1.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 

proponentes, a Pregoeira declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais aceitará 

novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os 

Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 

 
8.2. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

8.2.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, a Pregoeira verificará a conformidade destas com os 

requisitos formais e materiais do edital e o atendimento a todas as especificaçõese condições estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

8.2.2. Dentre as propostas aceitas, a Pregoeira classificará em primeiro lugar a proposta de menor preço 

(conforme expresso no Anexo I) e as demais que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 

superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais. 

8.2.3. Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula anterior, 

a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus 

autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas 

apresentadas. 

 
8.3. LANCES VERBAIS 

8.3.1. Aos licitantes classificados na forma do item 8.2, será dada a oportunidade para nova disputa, por 

meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 

classificada de maior preço e os demais. 

8.3.2. Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será 

realizado sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances. 
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8.3.3. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 

menor preço. 

8.3.4. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem 

da formulação de lances. 

8.3.5. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para 

a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço 

ofertado.  

8.3.6. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.  

8.3.7. Após a negociação, se houver a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço.  

8.3.8. Não será permitido o uso de aparelhos telefônicos e similares durante os lances verbais, devendo os 

representantes credenciados estarem aptos aos lances. Porém, para negociação final, o representante da 

empresa que estiver com o menor valor poderá contatar com a empresa, para sua última proposta. 

 
8.4. HABILITAÇÃO 

8.4.1. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de 

habilitação do respectivo proponente.  

8.4.2. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser 

sanadas, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:  

a) substituição e apresentação de documentos, ou  

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

8.4.3. A verificação será certificada pela Pregoeira, sendo anexados aos autos mesmo os documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico. 

8.4.4. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame.  

8.4.5. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a 

Pregoeira examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a 

sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 

declarada vencedora.  

8.4.6. Conhecida a vencedora, a Pregoeira consultará as demais classificadas se aceitam fornecer ao preço 

daquela, mantidas as quantidades ofertadas.  

8.6.7. Em seguida, abrirá os envelopes nº 02 das licitantes que aceitaram e decidirá sobre as respectivas 

habilitações. As habilitadas serão incluídas na ata de registro de preços, observada a ordem de 

classificação.  

 

IX - DA HABILITAÇÃO 

9.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentadosem original, ouqualquer processo 

de cópia autenticada através de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de 

cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pela Pregoeira ou sua equipe de apoio. 

9.2. A licitante deverá apresentar dentro do Envelope n° 02 – devidamente lacrado: 
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- Para empresas previamente cadastradas no Município: 

 
a) Certificado de Registro Cadastral (CRC) – dentro do seu prazo de validade, emitido pela Prefeitura 

Municipal de Visconde do Rio Branco/MG, nos termos do art. 27 ao 31 da Lei Federal nº 8.666/93. Os 

documentos que estiverem com data de validade vencida no CRC, deverão ser anexados à documentação;  

b) Declaração em papel timbrado da proponente ou com carimbo do CNPJ, assinada por quem de 

direito, conforme modelo a seguir, em atendimento a dispositivo da Constituição Federal: 

TIMBRE OU CARIMBO CNPJ  

DECLARAÇÃO 

 ----------------------, CNPJ nº --------------, sediada no endereço ---------------, DECLARA, sob 

as penas da Lei, que não possui em seu quadro de trabalho, nenhum funcionário com as seguintes 

características: 

a) ter menos de 18(dezoito) anos de idade, e exercer atividades noturnas, perigosas ou insalubres; 

b) ter menos de 14 (quatorze) anos de idade,e exercer qualquer atividade em nossa empresa; 

Ressalva: emprega menor,a partir de 14 anos na condição de aprendiz (  ) sim  (  ) não. 

 ----------------------, -------de --------------------- de 20-----

 _____________________________________ 

 (identificação e assinatura do declarante) 

 

OBS: Os documentos constantes do CRC (Certificado de Registro Cadastral) que estiverem com a validade 

vencida, deverão ser apresentados juntamente com as demais documentações de habilitação com seus 

respectivos prazos de validade atualizados, dentro do Envelope 02.  

 
9.3. Para empresas ainda não cadastradas no município: 

Fotocópias autenticadas em cartório ou por servidor da administração, mediante apresentação dos originais, 

dos seguintes documentos: 

9.2. Para habilitar-se o licitante apresentará os seguintes documentos: 

HABILITAÇÃO JURÍDICA (Lei 8.666/93, art. 28) 

9.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

9.2.2. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – Cartão CNPJ; 

9.2.3. Alvará de localização e funcionamento expedido pela Prefeitura da sede da licitante. 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Lei 8.666/93, art. 29) 

9.2.4. Prova de regularidade da Receita Federal – Certidão Negativa ou certidão positiva com efeitos de 

negativa, expedida conjuntamente pela Receita Federal do Brasil, fazendo prova da regularidade fiscal de 

todos os tributos federais, inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal, 

quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional na forma da Portaria MF 358, de 5 de novembro de 

2014, alterada pela Portaria MF 443, de 17 de outubro de 2014; 

9.2.5. Prova de regularidade junto ao FGTS: Certidão de Regularidade de Situação. 



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 

Estado de Minas Gerais 

 
 

 

9.2.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal do licitante: Certidão Negativa de Débito ou 

equivalente. 

9.2.7 Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual - Certidão Negativa de Débito ou equivalente; 

9.2.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943. 

 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

9.2.9. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com data de expedição não superior a 

90 (noventa) dias da data de realização do certame. 

 

TRABALHO DE MENORES (Lei 8.666/93, art. 27, V) 

9.2.10. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, 

relativamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 

CAPACIDADE TÉCNICA 

9.2.11. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado. 

 
9.3. Os documentos indicados nos subitens 9.2.1 a 9.2.9 poderão ser substituídos pelo Certificado de 

Registro Cadastral emitido pelo Município de Visconde do Rio Branco. 

9.3.1. Havendo qualquer documento com prazo de validade vencido, obriga-se a empresa a apresentar o 

documento atualizado, sob pena de inabilitação. 

9.4. Em nenhuma hipótese será admitida entrega posterior de qualquer dos documentos exigidos, 

ressalvados o direito da Comissão em exigir esclarecimentos ou fazer as diligências que julgar necessárias 

sobre os documentos apresentados. 

9.5. É de exclusiva responsabilidade das empresas licitantes a juntada, em envelope próprio, de todos os 

documentos necessários à habilitação, bem como o atendimento de esclarecimentos posteriores solicitados 

pela Comissão Permanente de Licitação, sob pena de ser inabilitada. 

9.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos 

requeridos no presente Edital e seus anexos. 

9.7. A Pregoeira e a equipe de apoio efetuarão consulta dos documentos extraídos pela internet, junto aos 

sítios dos órgãos emissores, para fins de habilitação.  

9.8. Os documentos exigidos neste instrumento poderão ser apresentados em original ou por qualquer 

processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos extraídos pela internet, 

com vigência plena até a data fixada para sua apresentação.  

9.9. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam 

apresentados aa Pregoeira ou à Equipe de Apoio para autenticação.  
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9.10. Os documentos acima mencionados, não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo, ou 

apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 

9.11. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor ou pelo 

edital, deverão ser datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de sua apresentação.  

9.12. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser 

substituído por cópia reprográfica autenticada.  

 

X - APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

10.1. Para fins de concessão de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado às microempresas e 

empresas de pequeno porte, instituído pela Lei Complementar Nº 123/2006, em especial quanto ao art. 3º, 

às empresas deverão apresentar: 

a) Declaração sob as penas da Lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como 

microempresas ou empresas de pequeno porte, estando aptas a usufruir o tratamento favorecido 

estabelecido no Capítulo V – Seção Única daquela Lei Complementar conforme Anexo VII; 

b) Certidão Simplificada da Junta Comercial do respectivo estado; 

10.1.1. Os documentos previstos no item anterior e suas alíneas deverão ser apresentados junto aos 

documentos de credenciamento. 

10.2. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente 

será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

10.2.1. 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. 

10.2.2. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. 

10.2.3.  A não regularização da documentação, no prazo previsto subitem anterior, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n
o
 8.666/93, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação. 

 

XI - IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

11.1. Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão ou licitante, no prazo 

de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, dirigidas aa Pregoeira da 

Prefeitura de Visconde do Rio Branco. 

11.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação 

das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em 

igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos autos. 
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11.3. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 

reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde de logo intimados para 

apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos autos. 

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

11.5. A decisão sobre o recurso será comunicada a todos os licitantes, via fax ou correio eletrônico e será 

divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão. 

11.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.7. Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob 

pena de não serem conhecidos: 

a) ser dirigido ao Sr. Prefeito, aos cuidados da Pregoeira, no prazo de 03 (três) dias úteis; conforme 

estabelecido no item 11.2 acima; 

b) ser dirigido ao Prefeito Municipal, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

nos termos do art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93;  

c) ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo razão social, 

CNPJ e endereço, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do 

licitante, devidamente comprovado; 

d) ser protocolizado na Diretoria de Licitação da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco; 

11.8. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos interpostos após o respectivo prazo legal, e/ou 

subscrito por representante que não comprove poder de representação legal; 

11.9. A Prefeitura de Visconde do Rio Branco não se responsabilizará por memoriais de recursos e 

impugnações endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos das citadas neste 

instrumento, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal. 

 

XII - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. Inexistindo manifestação recursal a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à 

autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 

12.2. Impetrado o recurso, após decisão, a Pregoeira divulgará a decisão, competindo à autoridade 

adjudicar o objeto ao licitante vencedor e homologar o procedimento licitatório. 

 

XIII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO 

13.1. A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista e indicadano 

processo sob as rubricas: 

 
02.001.000 04 122 0001 2.003 3.3.90.39.00 – 008 

02.004.000 04 122 0001 2.012 3.3.90.39.00 – 071 

02.004.000 06 181 0003 2.027 3.3.90.39.00 – 117 

02.004.000 06 181 0003 2.028 3.3.90.39.00 – 122 

02.004.000 06 181 0003 2.030 3.3.90.39.00 – 131 

02.006.000 04 122 0001 2.042 3.3.90.39.00 – 191 

02.006.000 15 451 0007 2.044 3.3.90.39.00 – 205 

02.007.000 04 122 0001 2.077 3.3.90.39.00 – 264 

02.007.000 06 182 0010 2.092 3.3.90.39.00 – 275 

02.007.000 18 541 0009 2.085 3.3.90.39.00 – 285 

02.007.000 18 541 0009 2.088 3.3.90.39.00 – 294 

02.007.000 18 541 0009 2.090 3.3.90.39.00 – 298 

02.008.001 10 122 0001 2.096 3.3.90.39.00 – 329 

02.008.001 10 301 0011 2.228 3.3.90.39.00 – 394 

02.008.001 10 302 0012 2.113 3.3.90.39.00 – 402 

02.008.001 10 302 0012 2.115 3.3.90.39.00 – 419 

02.008.001 10 303 0013 2.123 3.3.90.39.00 – 458 
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02.008.001 10 304 0014 2.124 3.3.90.39.00 – 471 

02.008.001 10 305 0014 2.125 3.3.90.39.00 – 483 

02.009.001 12 122 0001 2.131 3.3.90.39.00 – 505 

02.009.001 12 361 0018 2.152 3.3.90.39.00 – 559 

02.009.001 08 122 0001 2.233 3.3.90.39.00 – 790 

02.011.001 08 243 0024 2.251 3.3.90.39.00 – 803 

02.011.001 08 244 0024 2.241 3.3.90.39.00 – 836 

02.011.001 08 244 0024 2.242 3.3.90.39.00 – 841
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13.2. Os preços cotados para a execução do objeto deste edital deverão ser aqueles praticados no mercado 

nacional, expressos em moeda corrente do país. 

13.3.   A contratante se reserva no direito de, periodicamente, fazer pesquisa de mercado para verificar se o 

preço do serviço está compatível com o preço praticado no mercado. 

13.4. O pagamento será efetuado mensalmente a cada período de 30 (trinta) dias, juntando-se todas as 

autorizações de serviço daquele mês. As notas fiscais com as autorizações deverão ser apresentadas à 

Diretoria de Transportes, cujo responsável conferirá, dará o aceite nas mesmas e enviará para o setor 

competente que providenciará o pagamento. 

13.5. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a 

partir da reapresentação, desde que regularizados.  

13.6. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento 

de preços.  

 

XIV - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela Contratante, bem 

como o atraso e a inexecução parcial ou total do Contrato, caracterizarão o descumprimento da obrigação 

assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pela Contratante: 

14.1.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

14.1.2. Multas; 

14.1.3. Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a Contratada ao pagamento de indenização 

Contratante por perdas e danos; 

14.1.4. Suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, 

pelo período de até (05) cinco anos.  

14.2. A multa será aplicada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia de 

atraso na prestação dos serviços.  

14.3. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato. 

14.4. As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com 

a gravidade da infração, facultada ampla defesa a Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação do ato. 

14.5. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser 

também aplicada aqueles que: 

14.5.1. Retardarem a execução do pregão; 

14.5.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 

14.5.3. Fizerem declaram falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 

XV - DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 
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inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação ou inabilitação do 

proponente, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

15.2. Toda a documentação apresentada neste instrumento convocatório e seus anexos são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em 

outro será considerado especificado e válido.  

15.3. A Pregoeira, no estrito interesse da Administração Municipal de Visconde do Rio Branco, poderá 

adotar medidas saneadoras durante a realização do certame e, em especial na Sessão do Pregão, e relevar 

omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 

legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto 

aos licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 

3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93;  

15.3.1. Se houver solicitação de documentos em diligências, estes deverão ser apresentados em original ou 

em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pela Pregoeira ou 

Equipe de Apoio.  

15.3.2. O não cumprimento da diligência no prazo determinado poderá ensejar a inabilitação do licitante ou 

a desclassificação da proposta.  

15.4. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da 

proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 

15.4.1. A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e condições 

inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.  

15.5. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos Documentos 

de Habilitação apresentados na sessão. 

15.6. É vedado ao licitante retirar a proposta ou parte dela, aberta a sessão do pregão. 

15.7. É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o objeto da licitação. 

15.8. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Sr. Prefeito de 

Visconde do Rio Branco revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 

superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 

fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.  

15.9. A Prefeitura de Visconde do Rio Branco poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 

recebimento das propostas ou para sua abertura.  

15.10. Para atender a seus interesses, a Prefeitura de Visconde do Rio Branco reserva-se o direito de 

alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites 

estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93. 

15.11. As decisões referentes ao certame serão publicadas no órgão de imprensa oficial, conforme o caso, 

e no sítio www.viscondedoriobranco.mg.gov.br, e comunicadas através de ofícios, por e-mail a todos os 

licitantes. 

15.13. Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de proposta ou 

apresentação de documentos relativos a esta licitação.  

15.14. Fica eleito o foro da Comarca de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais, para solucionar 

quaisquer questões oriundas desta licitação.  
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Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, 02 de dezembro de 2021. 

 

 

Flaviana Lima Teixeira 

Pregoeira Oficial 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DO OBJETO E JUSTIFICATIVA 

1.1. Esta licitação tem por objeto a seleção de empresa(s) especializada(s) no ramo, para composição do 

Quadro Geral de Registro de Preços visando à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 

nos veículos e máquinas da frota do Município, veículos locados e outros Órgãos conveniados com a 

Prefeitura, incluindo o fornecimento de peças e acessórios genuínos e originais da marca do 

veículo/equipamento, compreendendo os serviços de reparos mecânicos em geral, elétricos, alinhamento e 

balanceamento, estofamento, funilaria, lanternagem, pintura, tapeçaria, estofamento, tornearia, sistema de 

molas, de ar condicionado, caixa de câmbio, soldas, escapamentos, radiadores, suspensão, sistema de 

freios, bem como, retífica de motores e bomba e outros serviços afins necessários ao completo e perfeito 

funcionamento dos veículos, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) deste 

Edital. 

1.2. A relação de veículos constante neste anexo é simplesmente exemplificativa, incorporando-se ao 

presente processo veículos que venham a ser adquiridos pelo Município após a realização da presente 

licitação e durante a vigência da ata de registro de preços, assim como, aqueles pertencentes às autarquias 

diretas e indiretas e convênios firmados com o município, a exemplo da Polícia Militar e Civil. 

1.3. Justifica-se o presente pregão por diversas razões, dentre as quais pode ser destacada a necessidade 

de manutenção e eventuais recuperações dos veículos da frota do Município de Visconde do Rio Branco, 

incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçaria, sistema de ar 

condicionado, caixa de câmbio, parte elétrica, soldas, estofamento, lanterneiro, pintura, tornearia, sistema 

de molas, escapamentos, radiadores, suspensão, sistema de freios, alinhamento, balanceamento, colagem 

de pneus, bem como, retífica de motores e bomba e outros serviços afins necessários ao completo e 

perfeito funcionamento dos veículos e máquinas, e outros de natureza afim, visando ao bom estado de 

conservação e perfeito funcionamento da frota de veículos, para o transporte dos usuários dos serviços 

públicos, dos servidores e agentes políticos deste Executivo, nos termos das suas atribuições 

constitucionais. Desta forma é imprescindível que a frota esteja operando plenamente em condições de uso 

adequadas. Portanto, são necessárias realizações constantes dos procedimentos preventivos e corretivos, 

objetivando a utilização dos veículos/equipamentos, em perfeitas condições de uso a qualquer tempo, e 

ainda, garantindo aos mesmos, um adequado estado de conservação. 

1.4. Quanto à exigência de localização (numa distância máxima de 10 km (dez quilômetros) da sede da 

Prefeitura Municipal), ela se faz necessária tendo em vista a obtenção da proposta mais vantajosa para o 

Município de Visconde do Rio Branco, pois, se a distância entre a sede do Município e a Contratada for 

grande, a vantagem do “menor preço” ficará prejudicada em razão do aumento do custo com o 

deslocamento da frota e há no raio estabelecido oficinas em número suficiente não restando comprometido 

o princípio da competitividade. Aliado a esta exigência, ressaltamos a efetividade no acompanhamento da 

prestação dos serviços, facilitando a periodicidade de visitas pela Contratada para controle dos orçamentos 

apresentados, levantamentos, reparos a serem executados, etc. Assim, o que vislumbramos é melhorar a 
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gestão sobre as manutenções da frota, reduzindo as despesas com tal ação, efetivando o controle de todas 

as etapas do processo de manutenção dos veículos, desde a entrada na oficina até sua retirada. 

Informamos também que no município, existem oficinas em número suficiente para nos atender, não 

restando comprometido o princípio da competitividade. 

1.5. Quanto à exigência de capacidade para receber, simultaneamente, no mínimo 03 (três) veículos para 

manutenção, a mesma justifica-se pela necessidade de não haver atrasos na prestação dos serviços, tendo 

em vista tratarem de veículos essenciais ao serviço público.  

1.6 - Segue abaixo a composição da frota atual do Município, com a descrição dos veículos leves: 

 

VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO/2021 

SECRETARIA DE SAUDE ANO PLACA RENAVAN CHASSIS COMBUST. 

FIAT UNO - SECRET. 2013 OPX 2227 535568487 9BD15844AD6826557 FLEX 

FIAT UNO 2013 OPX 2248 535115571 9BD15844AD6826013 FLEX 

FIAT PÁLIO PSF 2006 HMG 8681 903666022 9BD17140A72878978 FLEX 

VW/GOL 1.6 MSI VIGILÂNCIA 14/15 PUQ 8438 1017420782 9BWAB45U6FP531789 FLEX 

RENALT KWUID PSF 2021 RTE-4F83 1281930200 93YRBB00XNJ037474 FLEX 

FIAT STRADA DENGUE 2015 PWB 4138 1049600417 9BD57814UF7937623 FLEX 

FIAT STRADA DENGUE 2012 HLF 8688 461631725 9BD27803MC7510177 FLEX 

VW/GOL SPECIAL MB TFD 2016 PXM 9460 1081513230 9BWAA45UXGP517043 FLEX 

VW/GOL SPECIAL MB TFD 2016 PXM 9467 1081511882 9BWAA45U3GP110326 FLEX 

RENALT KWUID PSF 2021 RTE-4F93 1281930196 93YRBB009NJ037286 FLEX 

VW/ GOL PSF 2021 RTE-4F95 1281930170 9BWAG45U3NT057341 FLEX 

FIAT DOBLÔ AMB. 1.8 TORK TFD 14/15 PVL 5235 1036291755 9BD223156F2039825 FLEX 

HONDA CG 160 FAN PSF 2020 QXP3H81   FLEX 

FIAT DOBLÔ AMB. 1.8 TORK TFD 2014 PVF 2763 1030363118 9BD223156F2039831 FLEX 

FIAT DOBLÔ 1.4 FIRE 2011 NXX 0930 457488395 9BD223153C2025233 FLEX 

FIAT DOBLÔ 1.8 VECTRA TFD 2008 HMH 3951 972336176 9BD11930581051778 FLEX 

FIAT DUCATO TFD 2012 HLF 9724 480398690 93W244M24D2102146 S/10 

FIAT DUCATO TFD 2010 HLF 4251 256803218 93W245G34B2060558 S/10 

RENALT KWUID PSF 2020 RFS-9F38   FLEX 

HONDA CG 160 FAN PSF 2020 QXP3H77   FLEX 

FORD F.4000 DENGUE 2007 HMN 7411 941950670 9BFLF47938B048590 S/10 

ÔNIBUS ( CONVÊNIO ) TFD 2012 NXX 1175 473356910 9BYC73A1ACC000017 DIESEL 

FIAT DOBLÔ AMB. TFD ( APAE ) 2013 OMG 8856 487784952 9BD223156D2028653 FLEX 

I. M/BENZ SPRINTER 515CDI TFD 17/18 PZQ 1195 1119280750 8AC906657JE134737 S/10 

ÔNIBUS VOLARE W9C TFD 2017 PZU 1886 1120755740 93PB88S31HC058586 S/10 

CHEVROLET ONIX 1.4MT LT - TFD 2018 QNW 9284 1144612907 9BGKS48V0JG331655 FLEX 

CHEVROLET ONIX 1.4MT LT - TFD 2018 QNX 9386 1145816182 9BGKS48V0JG342540 FLEX 

VW/NOVO GOL TL MCV - TFD 2018 QNZ 5895 1146872949 9BWAG45U0JT126237 FLEX 

CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ TFD 2018 QOD 7031 1149373854 9BGJC7520JB240192 FLEX 

CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ TFD 2018 QOD 7036 1149373641 9BGJC7520JB239539 FLEX 
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TOYOTA/ETIOS HB X 13L MT - TFD 2018 QOH 9685 1152288668 9BRK19BT3J2110928 FLEX 

TOYOTA/ETIOS HB X 13L MT - TFD 17/18 QOS 4367 1157855501 9BRK19BT7J2107837 FLEX 

MOTO 150 BROS DENGUE 2006 HBI 1574 884459403 9C2KD03206R013430 GASOLINA 

MOTO 125 FAN PSF 2008 HGE 2403 968203868 9C2JC30708R592058 GASOLINA 

MOTO 125 FAN PSF 2008 HGE 2404 968206034 9C2JC30708R571627 GASOLINA 

MOTO 125 FAN PSF 2008 HGE2E05 968215653 9C2JC30708R144725 GASOLINA 

MOTO 125 FAN  PSF 2008 HGE 2406 968217125 9C2JC30708R519546 GASOLINA 

MOTO 125 FAN PSF 2008 HGE 2407 968219659 9C2JC30708R534193 GASOLINA 

MOTO 125 FAN PSF 2008 HGE 2408 968221351 9C2JC30708R519564 GASOLINA 

MOTO 125 FAN PSF 2008 HGE 2409 968224431 9C2JC30708R535125 GASOLINA 

MOTO 125 FAN PSF 2008 HGE 2410 968227031 9C2JC30708R148335 GASOLINA 

I/PEUGEOT AMBULÂNCIA TFD 18/19 QPY 6964 1178874432 8AEGCNFN8KG501606 FLEX 

M.BENZ MICRO ÔNIBUS TFD 18/19 QPY 7576 1178871840 9BM979277KB094754 S/10 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ANO PLACA RENAVAN CHASSIS COMBUST. 

VW/NOVO GOL TL MCV - SECRET. 2018 QNX 9391 1145721823 9BWAG45U5JT122524 FLEX 

VW/NOVO GOL TL MCV - SECRET. 2018 QNZ 5854 1146868941 9BWAG45U5JT122961 FLEX 

FIAT DUCATO MERENDA 2011 HLF 6139 327648392 93W244F14C2077159 DIESEL 

CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ 2018 QOD 3308 1149373862 9BGJC7520JB239201 FLEX 

CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ 2018 QOD 5323 1149373935 9BGJC7520JB239378 FLEX 

ÔNIBUS OF 1318 1996 KRA 1787 656990929 9BM384088TB092419 DIESEL 

ÔNIBUS VOLARE V8 2010 HLF 4670 272285692 93PB26G1MBC035319 S/10 

ÔNIBUS VOLARE V8 2009 HLF 2133 191261173 93PB25G30AC032187 DIESEL 

ÔNIBUS OF 1318 1996 CBR 5865 662785550 9BM384088TB097215 DIESEL 

ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 15/16 PXG 1461 1073982634 93ZL68C01G8466831 S/10 

ÔNIBUS VW/NEOBUS 2006 HMG 8269 899090397 9BWD252R86R631531 DIESEL 

ÔNIBUS VOLARE V8 2013 OQX 6536 584965583 93PB54M10EC049270 DIESEL S10 

ÔNIBUS VOLARE V8L 4X4 2013 OXB 5146 999403605 93PB58M1MEC049385 DIESEL S10 

ÔNIBUS VOLARE V8L 4X4 2013 OWX 1250 995441952 93PB58M1MEC049364 DIESEL S10 

I. M/BENZ SPRINTER 313 CDI 2006 HMG 8209 898754550 8AC9036727A955440 DIESEL 

ÔNIBUS OF 1318 1996 MOZ 6227 658135040 9BM384088TB092804 DIESEL 

ÔNIBUS VW/15.190 2013 OWU 6508 1000895545 9532E82W4ER409384 DIESEL S10 

ÔNIBUS IVECO/WAYCLASS 2016 PYC 5716 1092847372 93ZL68C01G8469278 DIESEL S10 

ÔNIBUS VOLARE W8 ON 2005 HMN 2548 857627449 93PB12E3P5C014791 S/10 

IVECO/GRANCLASS 150S21E 18/19 QOS 4435 1157860181 93ZA01LF0K8933571 S/10 

IVECO/GRANCLASS 150S21E 18/19 QPY 6966 1178142067 93ZA01LF0K8933691 S/10 

SECRETARIA DE OBRAS ANO PLACA RENAVAN CHASSIS COMBUST. 

MOTO 125 FAN 2008 HGE 2402 968200745 9C2JC30708R533936 GASOLINA 

MOTO/CG 160 FAN 2018 QNX 9390 1145719250 9C2KC2200JR116863 GASOLINA 

MOTO/CG 160 FAN 2018 QNX 9396 1145720827 9C2KC2200JR116717 FLEX 

VW/NOVO GOL TL MCV 2018 QNZ 5843 1146871837 9BWAG45U3JT119234 FLEX 

GM/S10 2.8 D( OFICINA) 2001 HMG 1386 774133635 9BG138AC02C404460 DIESEL 
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STRADA 2013 OQL 6467 556539540 9BD27805MD7701165 FLEX 

FIAT STRADA 2013 OQF 4382 544102835 9BD27805MD7682291 FLEX 

FIAT STRADA 2011 HLF 5633 309172241 9BD27803MB7384037 FLEX 

GM/S10 ADVANTAGE D 2006 HMG 8559 901288322 9BG138GX07C407485 GASOLINA 

GM/BLAZER 2001 HMG 0968 766163768 9BG116AW01C418509 GASOLINA 

M.BENZ L 1513 1979 GMM 6230 244919615 34503312436981 DIESEL 

IVECO 170E22 2010 HLF 5290 283846704 93ZA1NFH0B8711270 DIESEL 

IVECO 170E22 2010 HLF 5145 281966524 93ZA1NFH0B8711252 DIESEL 

FORD 1717 ( PIPA ) 2011 HLF 8799 463873289 9BFYEAWU1CBS02915 DIESEL 

CHEVR. D 14000 ( BURRO PRETO) 1992 GMM 1504 607538287 9BG783NWNNC032602 DIESEL 

CHEVROLET D 12000 1995 GMM 7367 654570850 9BG683NXSSC014100 DIESEL 

FORD /CARGO 1119 16/17 PYO 6965 1101513630 9BFWEA7B6HBS97077 S/10 

PÁ XCMG      

PIPA 2005 HMG 6548 877180326 9BM9580745B448688 DIESEL 

RETRO JCB 2010 R 2 514000 SERIE 1771224 DIESEL 

PÁ MICHIGAN 75 III 1984 PÁ 01   DIESEL 

ROLO COMPACTADOR 2010 VAP 70 VAP 70 SERIE 60707013 DIESEL 

PATROL NEW HOLLAND 2010 RG 140  SERIE NAAF06459 DIESEL 

ROLO COMPACTADOR ( TEMA )  VAP 60 VAP 60  DIESEL 

ROLO COMPAC. (RURAL MINAS)  VAP 60    

FIAT/STRADA WK CC E 2018 QOI 8883 1152967670 9BD57814FJY253765 FLEX 

FIAT/STRADA WK CC E 2018 QOI 8900 1152978249 9BD57814FJY253786 FLEX 

FIAT/STRADA WK CC E 2018 QOI 8915 1152974952 9BD57814FJY253761 FLEX 

FIAT STRADA 2011 HLF 5576 306672413 9BD27803MB7379284 GASOLINA 

M.BENZ/L 2013 (PRANCHA) 1977 GMG 3473 267132026 34540712331573 DIESEL 

LIMPEZA PUBLICA ANO PLACA RENAVAN CHASSIS COMBUST. 

FORD CARGO 1517/E 2006 HMG 6706 878006001 9BFXCE5U46BB65862 DIESEL 

FORD 1717 2011 HLF 8689 461831341 9BFYEAWU0CBS95801 DIESEL 

VW/ 17.280 - PRENSA 2016 PYB 5057 1092702641 953658242GR608565 S/10 

VW/ 17.280 - PRENSA 2016 PYB 2754 1092564222 953658241GR610744 S/10 

SEC. AGRICULTURA ANO PLACA RENAVAN CHASSIS COMBUST. 

TRATOR AGRALE 575.4 2014 T 01  A1G13AA2KE0000485 DIESEL 

TRATOR AGRALE 575.4 2014 T 02  A1G13AA2CE0000585 DIESEL 

FIAT STRADA - SECRET. 2013 OPX 2242 535569408 9BD27805MD7668568 FLEX 

PARTINE PEGEOT 1.6 18/19 QQB-2771   FLEX 

FIAT UNO 2011 HLF 5939 324622465 9BD195152C0154470 GASOLINA 

TRATOR ESTEIRA 7D  TE 01  SÉRIE NAAC00299 DIESEL 

TRAÇADO MB 2729 2013 PUW 6822 1021645041 9BM693388DB943377 S10 

PATROL CAT 120 K 2014 PAT 02 KHX56789 CAT0120KHJAP05511 DIESEL S10 

RETRO RANDON 03 2013 R 03  9AD406AKLD0005189 DIESEL 

TRATOR LS PLUS 90 2017 T 03  9BLP09001GG000007 DIESEL 
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MMC/L200 4X4 GL 2009 HMH 5617 128457309 93XGNK7409C954351 DIESEL S10 

PATROL XCMG MOTONIVELADORA 2019    S10 

ADMINISTRAÇÃO ANO PLACA RENAVAN CHASSIS COMBUST. 

FIAT UNO 2010 HLF 3232 215588797 9BD195152B0003720 FLEX 

MOTO/CG 160 FAN 2018 QNX 9387 1145721211 9C2KC2200JR116855 FLEX 

GOL - JUDICIÁRIO 2000 HMM 5224 737712031 9BWCA15X4YP101413 GASOLINA 

HONDA XR 250 TORNADO 2008 HGE 2581 987100327 9C2MD34008R023029 GASOLINA 

AÇÃO SOCIAL ANO PLACA RENAVAN CHASSIS COMBUST. 

VW/NOVO GOL TL MCV 

(B.FAMÍLIA) 

2018 QNX 9394 1145722390 9BWAG45U2JT117135 FLEX 

VW/ GOL 1.6 ( BOLSA FAMÍLIA ) 2013 OPX 2235 536170487 9BWAB45U6DT270426 FLEX 

TOYOTA/ETIOS HB X 13L MT 2018 QMV-0402 1148623199 9BRK19BTXJ2109839 FLEX 

CONSELHO TUTELAR ANO PLACA RENAVAN CHASSIS COMBUST. 

VW/KOMBI 2005 HDQ 3638 872865533 9BWGB07X76P003267 GASOLINA 

DEFESA CIVIL ANO PLACA RENAVAN CHASSIS COMBUST. 

      

GABINETE ANO PLACA RENAVAN CHASSIS COMBUST. 

NISSAN SENTRA 14/15 PWB 0513 1049424791 3N1BB7AE1FY201705 FLEX 

NISSAN SENTRA 2018 QOE 8149 1149382004 3N1BB7AD3JY262912 FLEX 

CULTURA ESPORTE E LAZER (CELT) ANO PLACA RENAVAN CHASSIS COMBUST. 

HONDA CG 160 STRAT 2021 RNO5B51 1272167973  GASOLINA 

 

2. DA VIGÊNCIA 

2.1. O Registro de Preços terá vigência durante um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da 

ata de registro. 

 
3. ESTIMATIVA DE CUSTO 

3.1. A Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana procedeu à pesquisa de preços de mercado para 

verificação do preço da hora técnica para mão-de-obra, chegando a um valor estimado conforme quadro 

abaixo: 

 

Descrição dos 

Serviços 

Vr. da hora 

técnica 

Quantitativo 

estimado 

Vr. anual total 

estimado 

Percentual de 

desconto 

Mão de Obra veículos 
leves 

 
R$110,61 

 
1.200 horas 

 
R$132.732,00 

 
45% 

Mão de Obra veículos 

semipesados 
R$122,67 200 horas R$24.534,00 40% 

Mão de Obra veículos 

pesados 
R$128,33 1.300 horas R$166.829,00 22% 

Mão de Obra 
Máquinas   e 

Equipamentos pesados 

 
R$160,00 

 
1.100 horas 

 
R$176.000,00 

 
30% 



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 

Estado de Minas Gerais 

 
 

 

Valor Total Estimado para os serviços: 
R$500.095,00  

 
 

Peças 
Estimativa anual com 

aquisição 

de peças 

Percentual de desconto 

Fornecimento de peças 

destinadas aos veículos leves. 
R$300.000,00 9,24% 

Fornecimento  de  peças 
destinadas aos  veículos 

semipesados 

 
R$80.000,00 

 
9,25% 

Fornecimento de peças 

destinadas aos veículos pesados 

 
R$430.000,00 

 
9,25% 

Fornecimento  de peças 
destinadas às máquinas e 

equipamentos. 

 
R$250.000,00 

 
10% 

Valor Total Estimado R$ R$1.060.000,00  

 
O presente SRP não tem como objetivo registrar preços de peças, mas registrar percentual de  desconto 
sobre a tabela de preços do fabricante. 

  

3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

 O critério de julgamento será o de menor preço para integralidade do objeto, obtido pela 
seguinte fórmula: VT = (VHT – D) X 4 + (R$100,00 - D) X 6, onde: 
VT = Valor total do lote ou 
lance VHT = Valor da Hora 
Técnica 
R$100,00 – D = Valor fictício de peças menos o desconto 
R$100,00 = valor aleatório escolhido como referência para a fórmula por sua razão direta com a 
porcentagem (proporção com relação ao cento); 
D = Desconto a ser ofertado pelo licitante sobre os preços sugeridos na tabela de peças dos 
fabricantes e sobre o valor da hora técnica informado neste edital, apresentados em percentuais. 
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 - Os valores 4 e 6 referem-se ao peso que deverá ser aplicado ao valor da hora técnica e ao 
valor de peças, respectivamente. O percentual de desconto será escolhido livremente pelo licitante, 
sendo limitado a duas casas decimais. 

 
 - Utilizando a fórmula descrita neste edital, os valores de referência são: 

 
Veículos Leves: 
VT = (110,61 - 45) x4 + (100-45) x6 
VT = 592,44 

 
Veículos Semi pesados: 
VT = (122,67-40)x4 + (100-
40)x6 VT = 690,68 

 
Veículos Pesados 
VT = (128,33 - 22) x 4 + (100-22) x 6 
VT = 893,32 

 
Máquinas e equipamentos: 
VT = (160-30) x 4 + (100-30) x 6 
VT = 940 

 

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

4.1. Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de manutenção preventiva e corretiva, para a frota deste Município com e sem fornecimento de 

peças, veículos locadosconforme quadro demonstrativo neste anexo, sendo que o Município de Visconde 

do Rio Branco poderá incluir ou excluir veículos a qualquer momento. 

4.2. Entende-se por manutenção preventiva as revisões e serviços de caráter preventivo com a finalidade 

de avaliar as condições para o perfeito funcionamento dos veículos, além de detectar possíveis desgastes 

em peças, acessórios e outros elementos, objetivando manter o veículo em perfeito estado de uso, de 

acordo com os manuais e normas específicas. 

4.3. Entende-se por manutenção corretiva as revisões e serviços de caráter corretivo, para possibilitar a 

reparação de defeitos e falhas em qualquer unidade do veículo, bem como serviços de mecânica, em geral, 

funilaria, pintura, tapeçaria, sistema de ar condicionado, caixa de câmbio, parte elétrica, soldas, 

estofamento, lanterneiro, pintura, tornearia, capotaria, sistema de molas, escapamentos, radiadores, 

suspensão, sistema de freios, alinhamento, balanceamento, colagem de pneus, vidraçaria, lubrificação 

(troca de óleo), retífica de motor e bomba e outros serviços afins que se façam necessários para tornar 

operacional o veículo, ocasionalmente desativado em decorrência de defeitos, bem como, para reparar 

avarias. 

 
5. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

5.1. Serviços mecânicos. 

5.2. Serviços de lanternagem e pintura. 

5.3. Serviços na parte elétrica em geral. 

5.4. Serviços de tapeçaria. 

5.5. Alinhamento/Balanceamento. 

5.6. Serviços de borracharia em geral. 

5.7. Serviços de funilaria  
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5.8. Serviços de tornearia 

5.9. Serviços de molas 

5.10. Outros serviços necessários ao perfeito funcionamento dos veículos descritos neste edital. 

6. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS MOTOCICLETAS 

6.1. Serviços de mecânica em geral 

6.2. Serviços de pintura  

6.3. Serviços na parte elétrica em geral 

6.4. Serviços de soldas. 

6.5. Serviços de estofamento 

6.6. Serviços de sistema de freios 

6.7. Serviços de lanterneiro 

6.8. Serviços de tornearia 

6.9. Serviços de escapamentos 

6.10. Serviços de suspensão 

6.11. Serviços de retífica de motores 

6.12. Outros serviços necessários ao perfeito funcionamento dos veículos descritos neste edital. 

 
 
7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

7.1. Considerando que a prestação de serviços de manutenção de veículos é uma atividade complexa e 

especializada, com utilização de ferramentas diversas, aparelhos computadorizados, devido ao fato dos 

veículos possuírem componentes eletroeletrônicos que necessitam de monitoramento e diagnósticos 

precisos, a Contratada deve dispor de uma estrutura mínima composta de: instalações físicas adequadas, 

aparato tecnológico traduzido em equipamentos eletroeletrônicos apropriados e mão-de-obra especializada 

em mecânica em geral. 

7.2. A Contratada deve possuir oficina bem estruturada, situada na sede do Município de Visconde 

do Rio Branco e, ainda: 

a) possuir área útil disponível para receber, com segurança, simultaneamente, até 03 (três) veículos para 

manutenção; 

b) possuir os recursos essenciais para que os serviços prestados tenham a técnica / qualidade / presteza 

exigida para os padrões do fabricante dos veículos tais como: 

b.1) Possuir pessoal treinado para executar os serviços nos veículos de cada marca específica; 

b.2) 01 (um) equipamento eletrônico de rastreamento de problemas elétricos / eletrônicos nos veículos;  

b.3) 01 (uma) máquina de limpeza do sistema de arrefecimento / radiador de veículo; 

b.4) 01 (um) carregador de baterias; 

b.5) 01 (um) teste para análise de baterias; 

b.6) 01 (uma) bancada de teste para bomba elétrica de combustível (gasolina / álcool); 

b.7) equipamentos para regulagem eletrônica de motor: scanner, teste de bico, ultrassom e multímetro; 

b.8) equipamentos para serviços de suspensão: prensa hidráulica, torquímetro e paquímetro; 

b.9) equipamentos para serviços de troca de correias: gabarito, relógio comparador e pistola de ponto. 

b.10) Elevadores hidráulicos ou elétricos para suspensão dos veículos; 
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b.11) Kaptor ou rastreador para a análise de sistemas de injeção eletrônica; 

b.12) 01 (um) equipamento de regulagem de faróis; 

b.13) Ferramentas adequadas para a realização dos reparos nos veículos com segurança e precisão. 

7.3. Os serviços de borracharia, alinhamento/balanceamento, lanternagem/pintura, tornearia, molas, 

capotaria, funilaria, retífica de motores, poderão ser subcontratados, sendo de inteira responsabilidade da 

Contratada qualquer falha na execução dos serviços ou por emprego de peças inadequadas. 

 
8. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1. A(s) Contratada(s) se responsabilizará(rão) pela execução do serviço, no prazo estipulado pelo técnico 

responsável designado pela Secretaria Requisitante, o qual ficará responsável pela fiscalização dos 

serviços prestados, e disponibilizará uma pessoa, para cada item, que ficará sobre exclusiva disposição da 

Prefeitura, entre os horários de 07:00 as 17:00 horas(com intervalo de duas horas para almoço, a definição 

do horário ficará a cargo do responsável pelo setor) e ficar sobre aviso aos finais de semana, caso 

necessite de alguma emergência. 

8.2. A Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, não está obrigada a adquirir uma quantidade mínima 

de serviços, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da prestação dos 

serviços que estará sempre condicionada às suas necessidades temporais. 

8.3. A(s) Contratada(s) deverão disponibilizar duas pessoas, por item, porém uma ficará sobre exclusiva 

disposição da Prefeitura e a outra ficará sobre aviso, em caso de doença ou outro caso que necessite. 

8.4. Toda ferramenta e equipamentos que serão utilizados na manutenção deverão ser fornecidos pela 

Contratada, porém caso necessite de utilização de algum veículo da frota municipal para locomoção para 

execução das funções, o município cederá, se houver disponível, veículo à Contratada. 

8.5. A Contratada deverá apresentar à Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, gratuitamente, 

previamente à execução do serviço, orçamento detalhado, no prazo máximo e não superior a 02(dois) dias, 

contado a partir do recebimento do veículo, com exceção dos serviços de reparo no motor (montagem e 

desmontagem), funilaria e pintura, em que o prazo será de, no máximo, 05 (cinco) dias, devendo conter no 

orçamento dos valores:  

- Relação de peças necessárias para o referido serviço; 

- Tempo a ser gasto na prestação do serviço; 

- Cláusula de garantia dos serviços prestados, que não poderá ser inferior a 90(noventa) dias, após 

aentrega do mesmo em perfeitofuncionamento, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. 

8.6. A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana poderá recusar o orçamento, pedir sua revisão 

ou aceitá-lo parcialmente, comprometendo-se a Contratada a executar ou fornecer o que for aprovado em 

todo ou em parte. 

8.7. Os serviços serão realizados nas dependências da contratada ou nas dependências do Município de 

Visconde do Rio Branco, em casos excepcionais, mediante autorização da Coordenação de Transportes, 

devendo a mesma permitir livre acesso de representantes do Município, para que se proceda à fiscalização 

dos trabalhos. 

7.8. Os serviços deverão ser realizados por técnicos treinados para atuarem nos veículos daquela 

específica marca. 

8.9. A manutenção corretiva e a manutenção preventiva ocorrerão quando o Município julgar necessário. 
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9. GARANTIA DOS SERVIÇOS  

9.1. Os serviços executados deverão ser garantidos contra defeito de montagem e instalação pelo período 

de 90(noventa) dias, contados a partir da data do recebimento do veículo pelo Município de Visconde do Rio 

Branco. 

9.3. A ordem dos serviços deverá ser cumprida, mesmo após o término ou rescisão do contrato. 

 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Entregar os veículos limpos, interna e externamente e aspirados, quando for o caso, após a execução 

dos serviços. 

10.2. Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os serviços sejam realizados com esmero e 

perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade. 

10.3. Zelar pela guarda dos veículos que estiverem na sua responsabilidade, responsabilizando-se por 

quaisquer danos ocorridos aos mesmos. 

10.4.Responsabilizar-se integralmente pelos veículos recebidos do Contratante, incluindo todos os 

pertences, acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se à reparação total da perda em caso de furto ou 

roubo, incêndio ou acidente, independente de culpa, não transferindo a responsabilidade a possíveis 

subcontratados ou terceiros, desde o momento do recebimento do veículo para orçamento até a entrega do 

mesmo ao Contratante. 

10.5. Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados 

direta ou indiretamente, por seus empregados, representantes ou prepostos aos bens do Município de 

Visconde do Rio Branco ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante. 

10.6. Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que o Município for compelido a 

responder por força da futura contratação, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios. 

10.7. Comparecer à sede do contratante, sempre que solicitado, por meio do preposto, no prazo de 24 

(vinte quatro) horas da convocação para esclarecimento de quaisquer problemas relativos aos serviços 

contratados. 

10.8. Comunicar imediatamente ao Município qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a 

execução do objeto contratado. 

10.9. Executar os serviços contratados somente com prévia autorização do Contratante; 

10.10. Refazer em, no máximo 24 horas, contados a partir da comunicação, os serviços que forem 

rejeitados. 

10.11. Executar quaisquer serviços não relacionados neste Termo de Referência considerados essenciais 

ou imprescindíveis ao funcionamento dos veículos. 

10.12. Indicar à Divisão de Transportes do Município o Preposto, com competência para manter 

entendimentos e receber comunicações acerca do objeto do contrato. 

10.13. Não utilizar mão-de-obra de terceiros SEM EXPRESSA E PRÉVIA autorização do Contratante, 

durante a vigência do contrato. 

10.14. Possuir pessoal especializado em manutenção de veículos automotores, para executar os serviços 

nos veículos de cada marca específica; 
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10.15. Entregar na Divisão de Transporte do Município de Visconde do Rio Branco as peças e componentes 

substituídos, devidamente acondicionadas, no ato da entrega do veículo consertado. 

10.16. Não ultrapassar o período (tempo padrão) necessário para a execução dos serviços, conforme 

previsto na Tabela do SINDIREPA – MG. 

10.17. Descrever na nota fiscal separadamente os valores referentes a mão-de-obra e 

peças/produtos (para os itens que incluem serviço com fornecimento de peças). 

 
11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

11.1. Fornecer todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços contratados. 

11.2. Acompanhar e fiscalizar os serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro 

próprio as falhas detectadas e comunicando ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas 

por parte da contratada. 

11.3. Transportar os veículos para a oficina da Contratada. 

11.4. Pagar os valores contratados pelos serviços efetivamente prestados no prazo e nas condições 

contratuais. 

 
12. DA GESTÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

12.1. Caberá à Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana a gestão dos preços registrados 

verificada a adequação destes aos praticados pelo mercado e às necessidades demandadas pela 

Administração Municipal de Visconde do Rio Branco 

 
13. DO PAGAMENTO 

13.1. Os pagamentos serão efetuados após a análise da conformidade dos serviços realizados com o 

discriminado na respectiva nota fiscal(devendo constar separadamente os valores referentes a serviços 

e peças, quando for o caso), mediante o aceite pelo Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana e 

de acordo com a programação financeira da Administração Municipal de Visconde do Rio Branco, 

obedecendo ao descrito abaixo:  

13.2. O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária, informado pelo contratado 

em sua proposta. Observando o prazo mínimo de até 30 (trinta) dias após o faturamento e mediante 

a respectiva nota fiscal. 

13.3. Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento ficará suspenso até seu 

recebimento definitivo;  

13.4. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a 

partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.  

13.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento 

de preços.  

 
14.  VALOR ESTIMADO 

14.1 - O valor máximo para a despesa é de R$ 3.232.716,40 (Três milhões, duzentos e trinta e dois mil, 

setecentos e dezesseis reais e quarenta centavos). Portanto as propostas que apresentarem os valores 

ACIMA dos valores estimados serão desclassificadas. 
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ANEXO II 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
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A empresa __________________________, CNPJ n.º ________________, com sede na 

____________________________, 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(s) Procurador(es) o ___________________________ Senhor(es) (nome, 

RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto 

à Prefeitura Municipal de Visconde de Rio Branco/MG, praticar os atos necessários para representar a 

outorgante no Processo Administrativo Licitatório nº _______/2021 - Pregão Presencial nº _____/2021, 

usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de 

recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, 

desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para 

outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso. 

 

Local e data. 

 

_____________________________ 

Nome/assinatura 

 

 

 

1) Reconhecer firma do Representante Legal. 

2) Anexar cópia da Carteira de Identidade do procurador nomeado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 



33
2 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 

 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 

A/C Comissão Permanente de Licitação  

 

Referência: Pregão 086/2021 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________, neste ato 

representada por _____________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na 

empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão 086/2021 e no inciso V do art. 27 da Lei 

8666/93, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

NOME 

Representante legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA 
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(usar papel timbrado na empresa) 

 

À Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco - Minas Gerais 

 

A empresa ______, inscrita no CNPJ sob o Nº ________, neste ato representada por _________ 

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo), qualificada como _________ (microempresa ou empresas 

de pequeno porte) nos termos da Lei Complementar Nº 123/2006, em atendimento ao disposto no Edital do 

Pregão Presencial 086/2021, após análise do referido instrumento convocatório e tendo pleno conhecimento 

do seu conteúdo, se propõe a composição do Quadro Geral de Registro de Preços, para prestação de 

serviços de manutenção preventiva e corretiva com e sem fornecimento de peças  nos veículos da frota do 

Município, veículos locados e outros Órgãos conveniados com a Prefeitura, nas condições a seguir: 

 

1. Os produtos serão fornecidos pelos valores a seguir propostos: 

LOTE Especificação (1) Percentual 

sobre o valor 

máximo da hora 

técnica informado 

neste Edital (%). 

(2) Percentual de 

desconto (D) 

sobre a tabela de 

peças dos 

fabricantes (%). 

01 Veículos Leves   

02 Veículos 

Semipesados 

  

03 Motocicletas   

04 Veículos Pesados   

05 Máquinas   

06 Tratores   

 

OBS: Os valores apresentados nos campos (1) e (2) serão aqueles da fórmula utilizada na sessão do 

pregão, sendo (1) o percentual de desconto no valor da hora técnica e (2) o percentual do desconto a ser 

concedido sobre a tabela. Valores de referência constantes do item 3.1 do TR do Edital. 

 

3. A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura, 

observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei nº. 8.666/93. 
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4. A empresa declara possuir máquinas, equipamentos e pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

execução do objeto da licitação acima referenciada, sob pena de responsabilização nos termos da lei. 

5. A empresa declara o pleno conhecimento de que, para efeito de pagamento, o preço de cada serviço terá 

como limite o tempo padrão definido pelo SINDIREPA-MG (Sindicato da Indústria de Reparação de 

Veículos e Acessórios do Estado de Minas Gerais), de observância obrigatória pelo detentor do registro de 

preços. Não havendo, na referida tabela tempária, determinado procedimento, será adotado com limite o 

mesmo tempo para procedimento similar ou de igual complexidade. O preço de cada peça será o constante 

no catálogo de preço das peças da montadora/fabricante. 

6. Informamos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e indiretos 

relacionadas à execução do Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos 

sociais. 

 

7. Os materiais serão fornecidos pelo proponente no prazo fixado no edital do certame e seus anexos, sob 

pena de aplicação das penalidades cabíveis. 

 

8. Os dados da nossa empresa são: 

a) Razão Social: ________________________________________________________ 

b) CGC (MF) nº: ___________________________Insc. Estadual nº.:_______________ 

c) Endereço: ______________________________________________________ 

d) Fone/Fax: __________________________E-mail: ______________________ 

e) Cidade: ___________________ Estado: _______CEP:___________________ 

f) Banco ___________ Agência nº:__________Conta nº:____________________ 

7. Os Dados do responsável pela assinatura do contrato 

a) Nome Completo:_________________________________________________ 

b) RG: ___________________________CPF ____________________________ 

c) Estado Civil: _____________________ Nacionalidade:___________________ 

d) Fone/Fax: __________________________E-mail: ______________________ 

e) Endereço:______________________________________________________ 

f) Cidade: ___________________ Estado: _______CEP:___________________ 

g) Cargo na empresa:_______________________________________________ 

De acordo com a legislação em vigor, eu, __________, CPF/MF nº _______, declaro estar ciente da 

responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro. 

 

_______, ____ de ______________ de _______. 

_________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À HABILITAÇÃO 

 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 

A/C Pregoeira  

 

Referência: Pregão Presencial 086/2021 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº __________________, neste ato 

representada por ________________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na 

empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão 057/2021, vem perante Vossa Senhoria 

DECLARAR que não existem impedimentos à habilitação da mesma na presente licitação, encontrando-se, 

pois, em condições de cumprir todas as exigências do instrumento convocatório e da legislação. 

 

Atenciosamente.  

 

Data e local 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue junto ao credenciamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

PREGÃO Nº 086/2021 PROCESSO Nº 202/2021 REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2021 

FORNECEDOR: 

 

 Aos --------dias do mês de ----------------de2021, na cidade de Visconde do Rio Branco, no 

Estado de Minas Gerais, no prédio central da Prefeitura Municipal, situado na Praça 28 de Setembro, S/N, a 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, inscrita no CNPJ sob o Nº 18.137.927/0001-33, neste ato 

representada pelo Exmo. Prefeito Municipal Luiz Fábio Antonucci Filho, em Visconde do Rio Branco - MG, 

doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa _______________com sede 

à_________________ inscrita no CNPJ sob o Nº ____________________, neste ato representada por 

____________________, portador do CPF ________________, residente em__________________, 

doravante denominada CONTRATADA, têm justo e contratado, em decorrência do Edital Pregão Nº 

086/2021, Registro de Preços Nº 0683/2021, oriundo do Processo Licitatório Nº 124/2021, nos termos do 

art. 11,da Lei Federal nº 10.520,de 17 de julho de 2002, art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 

1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal 8.883, de 09 de junho de 1994, Decreto Municipal 

nº. 137/2013 de 04/09/2013 e Decreto Municipal nº 022/2003 de 24/11/03, e das demais normas legais 

aplicáveis, que se regerá pelas Cláusulas e condições seguintes, em face da classificação das propostas 

apresentadas no SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão, por deliberação da 

Pregoeira, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos produtos constantes desta ata, a serem 

utilizados no Município, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa respectiva constante desta 

ata, cuja proposta foi vencedora, observadas as condições enunciadas nas Cláusulas que se seguem. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto desta Ata é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos e 

máquinas da frota do Município, veículos locados e outros Órgãos conveniados com a Prefeitura, incluindo 

o fornecimento de peças e acessórios genuínos e originais da marca do veículo/equipamento, 

compreendendo os serviços de reparos mecânicos em geral, elétricos, alinhamento e balanceamento, 

estofamento, funilaria, lanternagem, pintura, tapeçaria, estofamento, tornearia, sistema de molas, de ar 

condicionado, caixa de câmbio, soldas, escapamentos, radiadores, suspensão, sistema de freios, bem 

como, retífica de motores e bomba e outros serviços afins necessários ao completo e perfeito 

funcionamento dos veículos.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

2.1. Os serviços objeto da presente proposta, observados os padrões de qualidade, a descrição e demais 

características fixadas no edital convocatório, serão fornecidos pelos valores a seguir propostos: 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS  

3.1.A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 01 (um) ano a partir de sua assinatura. 

3.2. Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, 

durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os 
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produtos referidos nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às 

empresas registradas. 

3.3. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações 

que lhe foram impostas pela Lei Federal nº 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, 

garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

4.1. A Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, não está obrigada a consumir uma quantidade 

mínima, ficando ao seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da prestação de serviço, 

que estará sempre condicionada às suas necessidades temporais. 

4.2. Não será aceito entrega parcelada dos serviços descritos na Ordem de Serviço, caso isso ocorra, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a entrega total, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura 

Municipal de Visconde do Rio Branco. A Prefeitura ficará isenta de qualquer responsabilidade se a entrega 

dos serviços for realizada sem a Ordem de Compras para devida conferência. 

4.3. Não será aceito o atraso injustificado na entrega do objeto licitado; 

4.4. No recebimento, serão observadas as condições contidas nos art. 73 a 75 da LF Nº 8666/93 e suas 

alterações, além das normas e condições constantes deste Edital e seus anexos; 

4.5. Não será aceito o fornecimento parcial constantes da Ordem de Serviço, e qualquer recebimento 

parcial que for aceito, não implicará em contagem de prazo para processamento do pagamento pela 

prestação de serviço parcial. 

4.6. A existência de preços registrados e do presente Compromisso de Prestação de Serviço, efetuado 

mediante Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações que dele poderão 

advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações e ao 

Sistema de Registro de Preços. 

 
CLÁUSULA QUINTA - RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 

5.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:  

02.001.000 04 122 0001 2.003 3.3.90.39.00 – 008 

02.004.000 04 122 0001 2.012 3.3.90.39.00 – 071 

02.004.000 06 181 0003 2.027 3.3.90.39.00 – 117 

02.004.000 06 181 0003 2.028 3.3.90.39.00 – 122 

02.004.000 06 181 0003 2.030 3.3.90.39.00 – 131 

02.006.000 04 122 0001 2.042 3.3.90.39.00 – 191 

02.006.000 15 451 0007 2.044 3.3.90.39.00 – 205 

02.007.000 04 122 0001 2.077 3.3.90.39.00 – 264 

02.007.000 06 182 0010 2.092 3.3.90.39.00 – 275 

02.007.000 18 541 0009 2.085 3.3.90.39.00 – 285 

02.007.000 18 541 0009 2.088 3.3.90.39.00 – 294 

02.007.000 18 541 0009 2.090 3.3.90.39.00 – 298 

02.008.001 10 122 0001 2.096 3.3.90.39.00 – 329 

02.008.001 10 301 0011 2.228 3.3.90.39.00 – 394 

02.008.001 10 302 0012 2.113 3.3.90.39.00 – 402 

02.008.001 10 302 0012 2.115 3.3.90.39.00 – 419 

02.008.001 10 303 0013 2.123 3.3.90.39.00 – 458 

02.008.001 10 304 0014 2.124 3.3.90.39.00 – 471 

02.008.001 10 305 0014 2.125 3.3.90.39.00 – 483 

02.009.001 12 122 0001 2.131 3.3.90.39.00 – 505 

02.009.001 12 361 0018 2.152 3.3.90.39.00 – 559 

02.009.001 08 122 0001 2.233 3.3.90.39.00 – 790 

02.011.001 08 243 0024 2.251 3.3.90.39.00 – 803 

02.011.001 08 244 0024 2.241 3.3.90.39.00 – 836 

02.011.001 08 244 0024 2.242 3.3.90.39.00 – 841 

CLÁUSULA SEXTA- FORMA DE PAGAMENTO: 
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6.1. Os pagamentos serão efetuados após a análise da conformidade dos serviços realizados com o 

discriminado na respectiva nota fiscal (devendo constar separadamente os valores referentes a 

serviços e peças, quando for o caso), mediante o aceite pelo encarregado pela Gerência de Transportes 

e de acordo com a programação financeira da Administração Municipal de Visconde do Rio Branco, 

obedecendo ao descrito abaixo:  

6.2. O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária, informado pelo contratado 

em sua proposta. Observando o prazo mínimo de até 30 (trinta) dias após o faturamento e mediante 

a respectiva nota fiscal. 

6.3. Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento ficará suspenso até seu 

recebimento definitivo;  

6.4. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a 

partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.  

6.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 

financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

7.1. O valor contratado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vistas à manutenção do 

equilíbrio econômico - financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei 8.666/93; 

7.2. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato 

imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de 

seu impacto nos custos do Compromisso de prestação de serviço e ainda dos documentos fiscais que 

comprovem e/ou justifiquem a revisão nos valores contratados. 

 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

8.1. Compete ao Município de Visconde do Rio Branco: 

8.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços: 

8.1.2. Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas 

Fiscais oriundas das obrigações contraídas; 

8.1.3. Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e 

fiscalização do fornecimento e prestação dos serviços, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à 

proposta de aplicação de sanções; 

8.1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e 

seus anexos; 

8.1.5. Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio 

de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado; 

8.1.6. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação 

de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços; 

8.1.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Prestadora de serviço Registrada; 

8.1.8.1. A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 

Prestadora de Serviço Registrado pela completa e perfeita execução dos serviços e fornecimento dos 

materiais. 



33
9 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 

 
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS 

9.1. Compete aos licitantes registrados envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e 

adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a: 

9.1.1. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo 

de Referência, do Edital e da Ata de Registro de Preços; 

9.1.2. Entregar os serviços no(s) prazo(s) previstos; 

9.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste 

Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos 

empregados ou da execução de serviços; 

9.1.4. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município de Visconde do Rio 

Branco, a usuários participantes ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou 

dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

9.1.5. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam 

fabricantes, representantes, técnicos ou quaisquer outros; 

9.1.6. Manter durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos; 

9.1.7. Informar ao Município de Visconde do Rio Branco a ocorrência de fatos que possam interferir direta 

ou indiretamente, na regularidade da prestação de serviço;  

9.1.8. Atender as demais condições descritas no Termo de Referência; 

9.1.9. Responsabilizar-se pelos serviços, referente, ao objeto do Contrato, respondendo civil e 

criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, 

prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à 

CONTRATANTE e a terceiros; 

9.1.10. Executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA cumprir com 

todas as normas técnicas da ABNT, relativas aos processos de fabricação dos objetos do presente Termo, 

no que couber. 

9.1.11. Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação e, no 

mesmo prazo, os contratos eventualmente determinados pelo Município. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 

10.1. A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela Contratante, bem 

como o atraso e a inexecução parcial ou total do Contrato, caracterizarão o descumprimento da obrigação 

assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pela Contratante: 

10.1.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

10.1.2. Multas; 

10.1.3. Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a Contratada ao pagamento de indenização 

Contratante por perdas e danos; 

10.1.4. Suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, 

pelo período de até (05) cinco anos.  
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10.2. A multa será aplicada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia de 

atraso na prestação dos serviços.  

10.3. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato. 

10.4. As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com 

a gravidade da infração, facultada ampla defesa a Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação do ato. 

10.5. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser 

também aplicada aqueles que: 

10.5.1. Retardarem a execução do pregão; 

10.5.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 

10.5.3. Fizerem declaram falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 

11.1.1. Pela Administração quando: 

a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

b) a detentora não retirar qualquer Ordem de Serviço, no prazo estabelecido, e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 

c) a detentora der causa a rescisão administrativa da ata decorrente de Registro de Preços, a critério 

da Administração; 

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial decorrente de registro de preços, se 

assim for decidido pela Administração; 

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 

11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita 

pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo 

de administração da presente Ata de Registro de Preços; 

11.2.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita 

por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o 

preço registrado a partir da publicação. 

11.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitada de 

cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a 

ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº8.666/93, 

alterada pela Lei Federal 8.883/94. 

11.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com a 

antecedência de 30(trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades legais, caso não 

aceitas as razões do pedido. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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12.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 057/2021incluindo seus anexos e a proposta da empresa 

classificada no certame supramencionado. 

12.3. Fica declarado, que o preço registrado na presente Ata é válido por um ano, contando a partir de sua 

assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada do Pregão 

em epígrafe. 

12.3. Fica eleito o foro desta Comarca de Visconde do Rio Branco para dirimir quaisquer questões 

decorrentes da utilização da presente Ata. 

12.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro de Preços nº 

22/2003 e Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, com as demais normas 

aplicáveis. 

 

 

Prefeitura Municipal Visconde do Rio Branco, -------------de --------------de2021. 

 

 

 

Luiz Fábio Antonucci Filho 

Prefeito Municipal 

 

 

Representante 

Empresa 

 

 

TESTEMUNHAS: 1- ______________________________2-________________________________ 

CPF:                                                         CPF: 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

  

A empresa ______________________________________inscrita no CNPJ sob o nº 

__________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 

________________________________________,  portador  do  Documento  de  Identidade  nº 

___________________,  inscrito  no CPF  sob  o  nº  __________________ DECLARA,  sob  as penas  da  

Lei,  que  cumpre  os  requisitos  legais  para  qualificação  como ________________________________ 

(incluir a condição da empresa: Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006 e que não está  sujeita  a  quaisquer  dos  impedimentos  do  §  4º  deste  artigo,  

estando  apta  a  usufruir  do  tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.   

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo 

previsto no art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123/06 para regularização, estando ciente que do contrário, 

decairá o direito à contratação e sujeitamos às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.  

    (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

 

 

_________________________, _________ de _______________ de 2021. 

 

 

________________________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique à proponente. 
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ANEXO VIII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº124/2021– PREGÃO PRESENCIAL Nº057/2021 

 

 

A Empresa____________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

______________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 

_________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________, DECLARA possuir máquinas, 

equipamentos e pessoal técnico adequados e disponíveis para a execução do objeto da licitação acima 

referenciada, sob pena de responsabilização nos termos da lei. DECLARA, ainda, que possui oficina ou 

base de atendimento no Município de Visconde do Rio Branco, numa distância máxima de 10 km (dez 

quilômetros) da sede da Prefeitura Municipal. 

. 

 

 

______________________, ____ de _______________ de 2021 

 

 

Assinatura (representante legal): ________________________________ 
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Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 

 

- Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique à proponente 


