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INFORMAÇÕES GERAIS 
 

 

Processo Licitatório: 61/2020 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 02/2020 

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, 

LANTERNAGEM, PINTURA, SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS E ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS E 

MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO 

POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN E SENHA VIA REDES DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE 

ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. 

Local de realização da licitação no site: www.licitacoes-e.com.br 

Identificador do processo no site licitacoes-e Banco do Brasil: 821255 

Início de credenciamento e acolhimento de propostas: 25/06/2020 as 17:00 

Limite de credenciamento e acolhimento de propostas: 07/07/2020 às 08h:45min (Horário de Brasília) 

Data e hora do certame: 07/07/2020 às 09h:00min (Horário de Brasília) 

Contato e esclarecimentos: licitacao@jequitiba.mg.gov.br 

 

PARA QUE O INTERESSADO RECEBA QUAISQUER AVISOS E/OU ALTERAÇÕES RELATIVOS À ESTA LICITAÇÃO, 

ESTE DEVE ADQUIRIR O EDITAL ATRAVÉS DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO, 

www.jequitiba.mg.gov.br, OU PELO SITE DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL, www.licitacoes-e.com.br CASO 

O EDITAL SEJA RETIRADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ, SITUADA NA AVENIDA 
RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, 145 - CENTRO DE JEQUITIBÁ/MG, O INTERESSADO DEVERÁ INDICAR CPF OU 

CNPJ, NOME OU RAZÃO SOCIAL E E-MAIL, A SEREM CADASTRADOS NO SISTEMA. 
 

 
EDITAL EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES 
POSTERIORES. 

 

 

Jequitibá 23 de Junho de 2020. 

 
 

 

Helenice Jeber Machado 
Pregoeira 

 

 

Douglas Soares Rodrigues 

Equipe de Apoio 

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:licitacao@jequitiba.mg.gov.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
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PREÂMBULO 

 
A Prefeitura municipal de Jequitibá (MG), inscrita no CNPJ 18.062.208/0001-09, através do setor de Licitações, 

torna público que fará realizar Licitação Pública na modalidade de Pregão Eletrônico do tipo “MENOR TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO POR  LOTE”. 

 
O(a) Pregoeiro(a) designado(a) pela Portaria nº 105 de 30 de Agosto de  2019 - da Prefeitura Municipal de 

Jequitibá/ MG, realizará o Pregão mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou  transferidos para o 
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br 

 

Na hipótese de não haver expediente no dia de realização do Pregão, a Licitação será realizada no primeiro dia útil 
subsequente, mantendo-se inalterado o horário de realização. 

 

O Sistema do Pregão Eletrônico estará disponível para digitação dos dados da proposta, a partir da publicação do 

Aviso de Licitação de acordo com legislação em vigor. 

 

O licitante deverá informar no Sistema, em campo próprio, que tem pleno conhecimento e atende às exigências 

de habilitação previstas neste edital. 
 

A discriminação da estimativa contendo os valores unitários, bem como pesquisa de preços realizada, encontra-se 
disponível para consulta nos autos do processo. 

 

1 – SUPORTE LEGAL 

 

1.1 – A presente licitação será regida pela da lei nº. 8.666/93, lei nº. 10.520/2002, lei complementar nº 
123/2006, 147/2014, decreto nº. 3.555/2000, decreto 7.892/2013, decreto nº. 4.358 de 05/09/2002, lei nº. 

8.078/90, Decreto 10.024 de 20/09/2019, e respectivas alterações. 

 

2 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

 

 

2.1 – Empresas que não estejam sob regime de falência e não suspensas do direito de licitar e contratar com a 
Prefeitura municipal de Jequitibá/ MG. 

 
2.2 – Empresas não penalizadas na forma do Art. 7º, da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto 5450/2005. 

 
2.3 – Empresas não declaradas inidôneas por quaisquer órgãos/entidades públicas federal, estadual ou municipal. 
 

2.4 – Empresas isoladamente, não reunidas em consórcio. 

 

3 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 
3.1 – A presente despesa correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

02.06.03.10.122.0044.2075.3390.3900 - Ficha 465 - Fonte 1.02 e 1.59 e Outras 

 

4 – AQUISIÇÃO DO EDITAL 

4.1 O presente Edital encontra-se à disposição dos interessados no sítio oficial da Prefeitura municipal de 
Jequitibá, www.jequitiba.mg.gov.br, e no site de licitações do Banco do Brasil, www.licitacoes- e.com.br. 

 

4.2 O Processo licitatório poderá ser consultado pelos interessados, no horário de 09h00 às 11h30 e de 13h30 às 
16h00, na Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura municipal de Jequitibá/ MG. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.setelagoas.mg.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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4.3 Todas as alterações e comunicações referentes ao presente edital serão comunicadas por meio de publicação 

no sítio oficial da Prefeitura municipal de Jequitibá (www.jequitiba.mg.gov.br) e/ou no Diário Oficial do Município 

(AMM), quando for o caso, ficando as empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório 
obrigados a acompanhar todas as comunicações, possíveis alterações e avisos. 

 

5 – SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO OU IMPUGNAÇÃO 

 
5.1 – Qualquer pessoa é parte legítima para solicitar esclarecimentos do presente Edital de licitação, 

PREFERENCIALMENTE na forma eletrônica através do e-mail: licitacao@jequitiba.mg.gov.br, em até 02 
(dois) dias úteis antes da data fixada no preâmbulo deste Edital para abertura da sessão pública. 

 

5.2 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser endereçados e enviados ao(a) 
Pregoeiro(a). 

 
5.3 – Os questionamentos serão respondidos e disponibilizados para todos os interessados, no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas do seu recebimento, através do e-mail e no endereço www.jequitiba.mg.gov.br para 

ciência de qualquer interessado. 

 

5.4 - É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente instrumento convocatório, até 
02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração 
Pública Municipal, por intermédio do Consultor de Licitações e Compras, julgar e responder a impugnação em até 

01 (um) dia útil. 
 

5.5 - Decairá do direito de impugnar os termos deste instrumento convocatório perante o Município de Jequitibá o 

licitante proponente que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à entrega da proposta comercial e os 
documentos de habilitação, apontando as falhas ou irregularidades que o viciaria, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 
 

5.6 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste processo licitatório até 

o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 

5.7 - A impugnação deverá ser protocolada preferencialmente no Núcleo de Licitações e Compras, devendo estar 
acompanhada do documento que concede poder ao signatário da peça impugnatória, sob pena de não 
conhecimento, ou na forma eletrônica através do e-mail: licitacao@jequitiba.mg.gov.br. Não será ainda aceito 

impugnação apresentada intempestivamente. 

 

5.8 – Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após apresentação da proposta e da 

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

 

6 – DO CREDENCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL 

 
6.1 – O licitante receberá a chave de identificação e a senha, que será pessoal e intransferível, para acesso ao 

sistema eletrônico, art. 3º, § 1º, do decreto 5.450/2005, no site: www.licitacoes-e.com.br. 

 

6.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu 
Representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão 

Eletrônico, conforme disposto no Art. 3º, § 6º, do decreto 5.450/2005. 

 
6.3 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema da Prefeitura municipal, 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art.3º, § 5º, 
do Decreto 5.450/2005). 

 

mailto:pregao.licitacoes@setelagoas.mg.gov.br
http://www.setelagoas.mg.gov.br/
mailto:pregao.licitacoes@setelagoas.mg.gov.br
http://www.licitacoes-e.com.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ 

SETOR DE LICITAÇÕES 
PROCESSO LICITATÓRIO 61/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020  

Avenida Raimundo Ribeiro da Silva nº 145 – Centro – Jequitibá/MG – CEP 35.767-000  
TELEFONES (31) 3717-6222 / 3717-6260 / 3717-6471 

www.jequitiba.mg.gov.br 

6.4 Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (MPE), nos termos da lei Complementar 
nº123, de 14.12.2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida lei, é 
necessário, à época do credenciamento acrescentar as expressões ”Microempresa” ou “Empresa de Pequeno 

Porte” ou suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso. 

 
6.5 Caso o proponente já esteja cadastrado no sistema e não constem os dados acima em sua firma ou 

denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no sistema. Para tanto, deverá dirigir-se a qualquer 
agência do Banco do Brasil S.A. 

 
7 - DOS CRITÉRIOS PARA A COMPOSIÇÃO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS 

 

7.1 O licitante é responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. Os preços não poderão ser onerados e virtude de 

expectativa inflacionária ou de custo financeiro. 

 

7.2 O licitante deverá acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a Sessão Pública do Pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
7.3 A especificação da proposta deverá atender fielmente ao solicitado no edital, e os preços deverão ser 

expressos em reais, com no máximo 02 (duas) casas decimais (ex. R$ 0,01). 

 
7.4 Incluir nos preços propostos todos os impostos, taxas, seguro, frete, ISS/ICMS, despesas de fabricação e/ou 

manipulação e embalagem e outros encargos incidentes sobre o fornecimento, devendo sobretudo ser observadas 
em caso de contratação, a retenção, por ocasião do pagamento, realizadas sobre o valor total da fatura, quando 

do pagamento desta, referente às alíquotas discriminadas na Lei 123/2006. 

 

7.5 Nos preços apresentados deverão estar inclusos, obrigatoriamente, todas as despesas com tributos, 
contribuições fiscais e parafiscais, impostos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas, emolumentos, frete, 

seguros, fabricação, embalagem, transporte, carga e descarga e quaisquer outras que forem devidas, para 
entrega (custos, seguro e frete por conta do fornecedor), dentro do perímetro urbano do Município de Jequitibá, 

conforme instruções contidas na ordem de fornecimento. 

 
7.6 A proposta apresentada pela licitante com preços incompatíveis com os praticados no mercado, muito abaixo 
ou acima, poderá ser penalizada com a desclassificação. 

 

7.7 A proposta deverá apresentar preços correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de 
expectativa inflacionária ou de custo financeiro. 

 
7.8 É facultada a Administração a substituição do “Termo de Contrato” pela Ordem de Fornecimento e/ou Nota de 

Empenho sem perda de condições e garantias exigidas nesse edital, independentemente de seu valor, nos casos 
de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, 

inclusive assistência técnica. 

 
7.9 O Edital apresenta no Anexo I a descrição básica do(s) produto(s) e/ou serviço(s), devendo ser entregues 

produtos e/ou serviços de 1ª qualidade, e que estejam dentro das Normas Técnicas regulamentadas, registradas e 
reconhecidas. 

 

7.10 Os preços deverão ser cotados incluídos nos valores quaisquer gastos ou despesas com transporte, 
carregamento e descarga, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou 

Acessórios. 

 
7.11 Validade da Proposta: No mínimo 60 (sessenta) dias, contados da abertura do Pregão Eletrônico. Em caso 

de omissão será considerado o prazo estabelecido neste Edital, conforme Art. 6º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002. 
 

7.12 Garantia: a empresa vencedora do certame deverá garantir que durante toda a execução do contrato os 

produtos e ou mercadorias entregues estarão em conformidade com as especificações do Anexo I e das Normas 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ 

SETOR DE LICITAÇÕES 
PROCESSO LICITATÓRIO 61/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020  

Avenida Raimundo Ribeiro da Silva nº 145 – Centro – Jequitibá/MG – CEP 35.767-000  
TELEFONES (31) 3717-6222 / 3717-6260 / 3717-6471 

www.jequitiba.mg.gov.br 

Técnicas regulamentadas, registradas e reconhecidas, responsabilizando-se pela troca imediata dos produtos e ou 
mercadorias que forem rejeitadas por não atenderem as condições deste edital. 

 
8 - DA ETAPA COMPETITIVA 

 

8.1 A partir do horário previsto no Edital, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das 
propostas de preço recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições de execução 

detalhadas pelo edital. 

 
8.2 A partir do horário previsto para início da sessão pública do Pregão eletrônico em epígrafe, constante do 

preâmbulo deste, serão imediatamente informados sobre o recebimento de cada lance, horário de registro e valor. 

 
8.3 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário para o término do recebimento do 

lance, que será informado pelo licitações-e, na própria sessão do Pregão. 
 

8.4 Os licitantes poderão oferecer lance inferior ao seu último lance ofertado, mesmo que este seja superior ao 
menor lance registrado. 

 

8.5 O Sistema Eletrônico não aceita dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

8.6 Os licitantes deverão observar o valor do lance ofertado de modo a evitar dízima, e, caso ocorra, ao celebrar 
Contrato ou Ata de Registro de Preços, o valor será arredondado para baixo. 

 

8.7 O modo de disputa adotado será o “Aberto”, onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,  
conforme Art. 31, inciso I do Decreto 10.024/2019. 

 
8.8 No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após 
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão pública. 

 
8.9 A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente 

sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances 

intermediários. 

 

8.10 Na hipótese de não haver novos lances a sessão pública será encerrada automaticamente. 
 

8.11 No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 

8.12 O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados. 

 

8.13 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e 
terá reinício somente após, pelo menos, 24h (vinte e quatro horas) da comunicação por meio do site “licitacoes–e” 

do Banco do Brasil. 

 
8.14 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 

 
8.15 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor 
proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 

no edital. 
 

8.16 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

 

8.17 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, estando fora das especificações solicitadas, ou se 
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o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta ou lance que atenda a este edital. 
 

8.18 Proferida a decisão, o resultado constará da ata eletrônica que será publicada no endereço eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br 

 

8.19 O pregoeiro anunciará o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da 
sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de 
menor valor. 

 
8.20 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à 

sessão pública do pregão eletrônico constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais 

formas de publicidade previstas no Art. 21, Inciso XII, do Decreto nº 3555/00. 

 
8.21 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe 

adjudicado o objeto do certame. 
 

8.22 Durante a fase de lances, não serão aceitos, em nenhuma hipótese, pedidos de cancelamento e/ou exclusão 
de lances por chat, e-mail ou telefone. 

 

9 – CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE 

 

9.1  Serão adotados os seguintes critérios de aceitabilidade da proposta, quando do julgamento respectivo: 

 

9.1.1 Conformidade das especificações constantes na proposta apresentada com as previstas no Anexo III deste 
edital. 

 
9.1.2 Conformidade do preço proposto com o preço consignado na pesquisa de preços, que reflete valores 

decorrentes de consulta ao mercado. 

 
9.1.3 Os preços unitários máximos permitidos para arrematar o lote, serão os preços constantes do Relatório de 
Especificações – Anexo I do edital. 

 

9.2 Depois de encerrada a disputa em sala virtual (após disputa randômica), o Pregoeiro informará aos 
participantes, via Enviar Mensagem, no tempo que lhe é dedicado para suas considerações finais, que está aberto 

o prazo máximo de 5 (cinco) minutos para as empresas que se enquadrarem no disposto da Lei Complementar nº 
123 de 14.12.2006, manifestar seu interesse através do “Chat de Mensagens” do Sistema de Licitações-e, sob 

pena de preclusão do direito. 

 
9.3  Será considerada vencedora do certame a proposta que, após cumprir todos os requisitos, apresentar o 
MENOR PREÇO, MAIS PARECER FAVORÁVEL EMITIDO PELO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE 

OBRAS  - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ. 

10 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL  
  
10.1  As empresas interessadas em participar do certame deverão formalizar uma PROPOSTA VIRTUAL no site 

Licitações-e, de forma expressa, no prazo e dentro do horário estabelecido neste Edital, contendo valor total do 

lote, já inclusos todos os custos diretos e indiretos, os tributos incidentes, frete, embalagens, lucro e demais 
despesas decorrentes da execução do objeto deste edital, e atender integralmente às especificações nele 

contidas, conforme modelo de proposta constante no Anexo II deste Edital, contendo VALOR TOTAL DO LOTE 
 

10.2 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no item 11 do Edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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10.3 O valor a ser cadastrado no sistema, no campo “Valor total do lote”, deverá ser aquele obtido como 
resultado da aplicação do percentual de Taxa de Administração sobre o valor hipotético de R$ 100,00. Assim, 

exemplificando: 
 

a) Se a licitante ofertar 0,00% (zero por cento) de Taxa de Administração, o valor a lançar no campo “Valor 
total do lote”, constante da tela ENTREGA DA PROPOSTA/DECLARAÇÕES do sistema Licitações-e, será de R$ 

100,00 (cem reais);. 

 
b) Se a licitante ofertar percentual negativo de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) de Taxa de 

Administração, isto é, percentual de desconto, o valor a lançar no campo “Valor total do lote”, constante da 
tela ENTREGA DA PROPOSTA/DECLARAÇÕES do sistema Licitações-e, será de R$ 99,50 (noventa e nove reais e 

cinquenta centavos). 

 
c) Se a licitante ofertar percentual negativo de 1,00% (um por cento) de Taxa de Administração, isto é, 

percentual de desconto, o valor a lançar no campo “Valor total do lote”, constante da tela ENTREGA DA 
PROPOSTA/DECLARAÇÕES do sistema Licitações-e, será de R$ 99,00 (noventa e nove reais). 

 
OBS: Não serão aceitas propostas, considerando a ficção utilizada pelo item 10.2, com valor 

hipotético maior que R$ 101,55 (Cento e um reais e cinquenta e cinco centavos), em razão da taxa 

máxima admissível ser de 1,55%, conforme Termo de Referência.  
 

10.4 Até o horário designado, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

 

10.5 As MPE – Micro e Pequenas Empresas, Empresas de Pequeno Porte e afins deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

 
10.6 A licitante enquadrada como MPE – Micro e Pequena Empresa e Empresas de Pequeno Porte que desejar 

usufruir o direito de preferência, previsto na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e alterações posteriores, 

deverá anexar à Proposta Comercial declaração de enquadramento como MPE, conforme Anexo VI. 

 
10.7 Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, assumindo como 

firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
10.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. No 
caso de contratação, quando do pagamento, deverá ser observada a retenção (impostos, taxas, seguros, frete e 

quaisquer outros encargos), sobre o valor total da fatura. 
 

10.9 Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos no Edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento 

do envio de lances, dentro do prazo de até 24h (vinte e quatro horas) da convocação. 

 
10.10 Se vencedora do certame, a empresa deverá apresentar PROPOSTA FÍSICA (em papel), seguindo o modelo 

de proposta de preços constante no Anexo II deste Edital e atendendo aos requisitos abaixo: 
 

a) Ser redigida em língua portuguesa e com clareza, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente. 

 
b) Apresentar valores conforme solicitado no modelo de proposta (Anexo II), unitário e total, fixo e irreajustável, 

em moeda nacional, constando apenas duas casas decimais após a vírgula: 
b1) Ocorrendo discordância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os primeiros; 

 

b2) As propostas deverão conter todas as despesas, tributos em geral, incidências fiscais e contribuições de 
qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários e quaisquer outros encargos 

necessários que venham a incidir direta ou indiretamente sobre a execução do objeto, não cabendo à proponente 
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qualquer reclamação posterior. 
 

c) Ter indicação de que o prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 
de abertura da sessão pública constante no preâmbulo deste Edital. 

 
d) Ser enviada por e-mail no valor arrematado na sessão e encaminhada, posteriormente, junto com a 

documentação original de habilitação, dentro dos prazos estabelecidos neste Edital. 

 

10.11 Deverá obrigatoriamente constar da Nota fiscal o número da respectiva Ordem de Compra. 

 

10.12 O não cumprimento das exigências contidas neste edital acarretará a desclassificação da licitante. 
 

11 – HABILITAÇÃO 

 

11.1  Imediatamente após o encerramento da etapa de lances, os documentos de habilitação e a proposta física 
deverão ser digitalizados e encaminhados pela empresa arrematante do item, no prazo máximo de 2 (duas) horas, 
contados da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico, sendo este prazo prorrogável, se necessário, 

pelo período que o(a) mesmo(a) julgar conveniente, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação, para o 
e-mail licitacao@jequitiba.mg.gov.br. 

 

11.2  Após a análise da documentação, a empresa declarada vencedora do certame deverá postar em Agência 
dos Correios ou entregar na Sede do MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, em até 03 (três) dias úteis, os documentos 
ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS POR CARTÓRIO COMPETENTE OU CÓPIAS SIMPLES ACOMPANHADAS 

DOS ORIGINAIS PARA AUTENTICAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, em perfeitas condições de legibilidade e 

entendimento. 

 

11.3 A Documentação deverá conter, obrigatoriamente, os documentos a seguir: 

 
11.3.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 
a) Registro Comercial ou Estatuto ou Ato Constitutivo ou Contrato Social em vigor, com suas alterações, 

devidamente registrado no órgão competente, cujo objeto seja compatível com o objeto deste Edital, no caso de 

sociedade comercial.  

b) No caso de sociedades por ações, deverá apresentar ainda documentos de eleição de seus administradores e 

no caso de sociedades civis, a prova da diretoria em exercício. 

 

 
11.3.2 - COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 
a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).  
b) Prova de regularidade tributária para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta), Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da Licitante, mediante a apresentação de certidão negativa de tributos.  

c) Certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/FGTS).  

d) Certidão negativa de débitos trabalhistas. 

 
11.3.3 – COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA  

 

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede ou domicílio da empresa 
licitante interessada, datada de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data da audiência inaugural; 

 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 

da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, onde fique comprovada a boa situação financeira da empresa 
da seguinte forma: a) deverá ser demonstrada com a obtenção de índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez 

Corrente (LC) iguais ou maiores que 1,0, resultante da aplicação das fórmulas. 
 

 

mailto:licitacao@jequitiba.mg.gov.br
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LG=  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Exigível A Longo Prazo 

 

LC=  Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

 

Índice de endividamento (EN), igual ou menor a 0,80 (zero virgula oitenta), obtido da seguinte fórmula: 

EN = PC + PNC  

AT 

Onde: 

PC = Passivo circulante 

PNC = Passivo não circulante AT = Ativo total; 

13.3.4 – DECLARAÇÕES  

 

a) Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do Anexo 

II, afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que conduz seus negócios de forma a 

coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou 
estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013. 

 

b)  Declaração de cumprimento aos requisitos do edital, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, 

 

c)  DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS, ATENDENDO AO DISPOSTO NO INC. XXXIII DO 

ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ACRESCIDO PELA LEI Nº 9854/99, conforme 
modelo constante do Anexo V deste Edital, 

d) Declaração em atendimento a Lei Complementar nº 147/2014, conforme modelo constante do Anexo 

VI deste Edital. 

 

13.4  Excetuando–se os documentos emitidos pela Internet, desde que possam ter sua autenticidade conferida 
eletronicamente, todos os demais, deverão estar acompanhados do original, autenticados por cartório competente 

ou publicados em Órgão da Imprensa Oficial. Os documentos emitidos pela Internet serão as certidões emitidas 

pelos Órgãos da Administração fiscal tributária, conforme art. 35, inciso I, da Lei 10.522/2002. No caso do 
documento apresentar frente e verso, a autenticação deverá ser feita nos dois lados. 

 
13.5 A critério do pregoeiro, e independente da aceitação dos licitantes, serão admitidas diligências, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para o saneamento de falhas na documentação de habilitação, sob pena de 

inabilitação do primeiro classificado e aplicação da multa prevista no edital. 

 
13.6 A licitante será considerada inabilitada para competir pelos itens, descritos no Anexo I deste edital, 
que não estejam compatíveis com o “OBJETIVO SOCIAL” descrito no ato constitutivo da licitante. 

 

13.7  O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do licitante vencedor. 

 

13.8 Serão aceitas as certidões fiscais “positiva” com efeito de “negativa”. 

14 -  RECURSO 

 

14.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar de forma imediata e motivada a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de (03) três dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando 

os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo apresentarem contra–razões em igual prazo, que 

começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo–lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 
14.2 A decisão relativa ao recurso será motivada pelo pregoeiro e submetida à apreciação da autoridade 

competente. O recurso não terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
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14.3  Uma vez decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente homologará a adjudicação para determinar a contratação. 

 
14.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na 
decadência desse direito, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado 

vencedor. 

 
14.5 Os recursos administrativos deverão ser encaminhados ao(a) Pregoeiro(a), ou peticionados na própria 

sessão de recebimento, e, se oral, será reduzido a termo em ata. 
 

14.6 Não serão reconhecidos e aceitos os recursos interpostos enviados por fax e as petições que tenham sido 

apresentadas fora do prazo legal. 
 

15 – DA HOMOLOGAÇÃO 

 

15.1 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 
homologará a adjudicação realizada pelo Pregoeiro. 

 
15.2  Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar a ata ou 
contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis no Núcleo de Licitações e Compras no horário de 09h00 às 11h30 e 

13h30 às 16h30, a Prefeitura municipal de Jequitibá/ MG publicará no Diário Eletrônico Oficial  do Município a 
partir do que será considerado o início do compromisso de fornecimento do detentor do Registro. 

 
15.3  É facultado à administração, quando a adjudicatária não formalizar a contratação no prazo e condições 

estabelecidos, convocar as demais licitantes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições ofertadas pela adjudicatária. 

16 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 

16.1 As obrigações recíprocas entre o Município e a licitante proponente vencedora serão definidas em 
instrumento de contrato, de acordo com a minuta inclusa. 

 

16.2 A licitante proponente vencedora será convocada no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após o termo de 
homologação e adjudicação do presente processo, prorrogáveis por mais 05 (cinco) dias, se necessário, para 
assinar o instrumento de contrato. 

 
16.3 O instrumento de contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal 

n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, desde que haja interesse do Município, com a 
apresentação das devidas justificativas. 

 
16.4 Farão parte integrante do instrumento de contrato, independentemente de sua transcrição: o instrumento 

convocatório e a proposta comercial vencedora. 

 
16.5 Verificando-se a presença de força maior ou caso fortuito, nos exatos termos do Código Civil Brasileiro, a 

Contratada se obriga a comunicar, por escrito, ao Município a ocorrência do evento, suspendendo-se o 
instrumento de contrato enquanto perdurar a situação. 

 
16.6 Findo os motivos que determinaram a força maior ou caso fortuito, o instrumento de contrato estender-se-á 

por período de tempo necessário à total execução dos trabalhos, porém não superior ao número de dias que 
foram paralisados. 

 
16.7 O instrumento de contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores, desde que haja interesse da Administração Pública Municipal, com a 
apresentação das devidas justificativas. 
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17 -  RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 
17.1 Inexecução total ou parcial do instrumento de contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 

77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 
 

17.2 Os casos de rescisão do instrumento convocatório serão formalmente motivados nos autos do processo o 
presente processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

17.2.1- A rescisão do contrato poderá ocorrer: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados nos inciso I a XII e XVII do art. 
78 da lei acima mencionada, notificando-se a licitante proponente vencedora com a antecedência mínima de 15 

(quinze) dias; 

 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste processo licitatório, desde que haja conveniência 

para o Município, ou 
 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 

18 -  VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

18.1 - O prazo de vigência do instrumento de contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, tendo 

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 

 

19 - SANSÕES 

 

19.1 A prática de atos ilícitos sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções administrativas: 

 

I - previstas nos incisos I a IV do art.87 da Lei Federal nº 8.666/93: 

 

a) advertência. 

b) multa. 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos. 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 

penalidade. 

 

II - previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02: 

a) impedimento de licitar; 

b) impedimento de contratar 

 

19.2 Compete ao Secretário Municipal titular da pasta ou ao seu equivalente nos demais órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal aplicar as penalidades previstas neste artigo, devendo, em caso de recurso 
administrativo, após manutenção da decisão recorrida, remeter tal recurso para análise e julgamento do Prefeito, 

ou a quem for delegada a presente competência. 

 

19.3 Compete ao Núcleo de Licitações e Compras apurar e aplicar as penalidades cabíveis quando verificados atos 
ilícitos relacionados ao comportamento do licitante durante o certame, observado o disposto neste artigo. 

 

19.4 Compete ao órgão ou entidade responsável pela contratação aplicar as penalidades cabíveis quando 
verificados atos ilícitos relacionados ao comportamento do contratado. 

 

19.5 A competência para aplicação de penalidades prevista neste Decreto não se aplica à Administração Indireta 
na hipótese de existência de instrumento normativo interno em sentido contrário. 
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19.6 Toda e qualquer infração decorrente do não cumprimento das normas de licitação ou de contratos 
celebrados com a Administração Municipal devem ser formalmente informadas por quem delas tiver ciência à 
Comissão Especial criada para apuração de tais infrações. 

 

19.7 A responsabilidade do infrator será apurada com a observância do devido processo legal, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes, devendo a aplicação das penalidades 
cabíveis respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

 

20 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, PRAZO, ENTREGA E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

20.1 O pagamento, prazo, entrega e a prestação dos serviços ora licitados processar-se-ão em conformidade com 
a minuta contratual e com o Termo de Referência, ora anexados. 

 

19 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
19.1 Cumprir integralmente o objeto do presente Termo de Referência, do Contrato, do Edital e seus Anexos, de 

acordo com a proposta apresentada, conforme demanda do MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ.  

 
19.2 Entregar os cartões e prestar os serviços a que se refere o objeto deste Termo de Referência, do Edital e 

seus Anexos, conforme as condições, requisitos e exigências no prazo máximo estipulado, na quantidade 
especificada pelo Edital e seus anexos.  

 

19.3 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante quanto às condições dos 
cartões e/ou serviços, respeitado o prazo estabelecido pelo MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ. 

 
19.4 Manter, durante toda a execução da relação contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
19.5 Indenizar terceiros e/ou o Contratante, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização por parte 

deste, pelos danos ou prejuízos a que der causa, por dolo ou culpa, assegurado a ampla defesa e o contraditório, 
devendo a Contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades 

competentes e às disposições legais vigentes. 
 

19.6 Submeter-se à fiscalização por parte do Contratante 

 
19.7 Assumir a responsabilidade por todos os produtos e serviços relacionados com a execução do objeto desta 

licitação, bem como assegurar condições materiais, logísticas, recursos humanos, máquinas, ferramentas e 
equipamentos para a realização e entrega do Objeto Licitado, respeitando os prazos. 

 

19.8 Responsabilizar-se e responder integralmente pelos danos causados ao Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços e entrega do objeto Licitado, inclusive frete, 

seguro, cargas e descargas desde a origem até sua entrega no local de destino, se assim for preciso. 
 

19.9 Não divulgar e nem fornecer dados ou informações obtidos em razão da relação contratual, e não utilizar o 
nome do Contratante para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com autorização 

prévia. 

 
19.10 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prepostos, 

durante a execução dos serviços do objeto Licitado e em especial quando nas dependências do MUNICÍPIO DE 
JEQUITIBÁ, ou em qualquer outro local onde estejam prestando os serviços, devendo adotar as providências 

exigidas na legislação em vigor. 

 
19.11 Assumir responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho dos 
serviços. 
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19.12 Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução dos serviços e /ou 
entrega dos cartões licitados. 

 
19.13 Executar os serviços referentes ao objeto Licitado somente mediante autorização expressa do 

CONTRATANTE.  

 

19.14 Levar imediatamente ao conhecimento do Contratante qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra 
durante a execução dos serviços para adoção de medidas cabíveis, bem como comunicar por escrito e de forma 

detalhada todo tipo de incidente que eventualmente venha a ocorrer.  

 
20 - OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO 

 

20.1 Fornecer informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da 
CONTRATADA. 

 

20.2 Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nos prazos e condições estabelecidas no Edital, no Termo 
de Referência e no Contrato. 

 

20.3 Receber e atestar as notas e boletos apresentados pela CONTRATADA, de conformidade com o produto 
adquirido / serviço prestado. 

 

20.4 Comunicar à CONTRATADA a ocorrência de divergência entre o serviço prestado/produto adquirido e a nota, 
promovendo a devolução da nota para correção. 

 

20.5 É prerrogativa do MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, proceder a mais ampla Fiscalização sobre o fiel cumprimento 
do objeto desta licitação, sem prejuízo da responsabilidade da licitante vencedora, avaliar a qualidade do objeto, 
podendo rejeitá-los no todo ou em parte, bem como, exigir o cumprimento de todos os itens deste Termo de 

Referência e do Contrato, segundo suas especificações. 

 

20.6 A execução do objeto licitado será acompanhada e fiscalizada pelo responsável pela área de RH (Recursos 
Humanos) do MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, lotado na Unidade Administrativa/Financeira, que atestará os serviços 

prestados no período que ocorrerem. 

 

20.7 Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato. 

 
21 - PRAZOS E PRORROGAÇÕES 

 

21.1 prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do Contrato, com eficácia legal 
após publicação de seu extrato em diário oficial da união, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II do 
artigo 57 da Lei 8.6667/93. 

 

22 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
22.1 Fica assegurada a Prefeitura municipal de Jequitibá, no interesse da Administração, o direito de anular ou 

revogar, mediante despacho fundamentado da autoridade competente, em parte ou no todo, a presente licitação, 
dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente, ressalvado o disposto nos parágrafos do artigo 

49, da Lei 8.666/93. 

 
22.2 O(a) pregoeiro(a), no interesse público, poderá sanar erros ou falhas, relevar omissões ou erros puramente 

formais observados na documentação e na proposta comercial, desde que não contrariem a legislação vigente e 

não comprometam a lisura da licitação. 

 
22.3 Caso necessário, o Pregoeiro poderá suspender a sessão do pregão para realização de diligências, 

designando nova data para sua continuidade, ficando intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

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

 
22.5  Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo pregoeiro. 

 
22.6  O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no artigo 65, §§ 

1º e 2º, da Lei 8.666/93. 

 

22.7  Os proponentes assumem todos os custos com a preparação e apresentação de suas propostas e a 
Prefeitura municipal de Jequitibá não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

22.8 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 
22.9 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 

competente o foro da Comarca de Sete Lagoas/ MG, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 

23 -  ANEXOS 

 

23.2 ANEXO I – RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÕES. 

23.3 
ANEXO II - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO 
CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 

23.4 ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL. 

23.5 ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO. 

 

23.6 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS, ATENDENDO 

AO DISPOSTO NO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ACRESCIDO PELA LEI 

Nº 9854/99. 

23.7 ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

23.8 ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

23.9  

 

Jequitibá/ MG, 23 de Junho de 2020 

 

Douglas Soares Rodrigues 

Equipe de Apoio 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 
1. OBJETO LICITADO E JUSTIFICATIVA 

 

1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para  prestação de serviço de 
administração e gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos leves e pesados 

incluindo fornecimento de pneus novos, lanternagem, pintura, serviços de recapagem de pneus e acessórios, 
lubrificantes e derivados e materiais de reposição. implantação e operação do sistema informatizado e integrado, 

com acesso por meio de cartão magnético ou login e senha via redes de internet, através de rede de 

estabelecimentos credenciados. 
 

1.2 A gestão da frota dos veículos e equipamentos motorizados apresenta-se deficiente, fragilizando o controle 

dos gastos do Município e a escolha por este modelo de contratação unificando a Manutenção veicular considera 

as vantagens decorrentes da melhoria da gestão das despesas com a frota de veículos, gerando expectativas de 

redução de custos que envolvam a manutenção, bem como do maior controle da frota por meio de relatórios 

gerenciais e da possibilidade de definir parâmetros de utilização e restrições diferenciadas relacionadas aos 

veículos e usuários; 

 
1.3 Facilidade no acesso às informações gerenciais disponibilizadas por meio da internet, bem como a 

possibilidade de acompanhamento on-line das transações, autorizações, relatórios, extratos e alterações de 

parâmetros. 

 

1.4 Tudo isso, unificado, em uma plataforma de gestão que apresente relatórios on line através de um sistema de 

BI (business inteligence), trará inúmeros avanços a gestão atual e ajudará com que os municípios consorciados, 

tenham garantia não apenas dos melhores preços, mas também da melhor qualidade dos serviços disponíveis no 

mercado. 

 

2. DA REDE CREDENCIADA 
 

2.1 As oficinas mecânicas credenciadas deverão prestar os serviços no mínimo de segunda-feira a sexta-feira das 

08:00 às 18:00 horas e, aos sábados, das 08:00 às 12:00 horas, na área circunscrita da Área Preferencial para 

Manutenção veicular. 

2.2 O credenciamento de novas oficinas mecânicas, conforme a necessidade do Contratante deverá ser efetivada 

pela Contratada no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados da data da solicitação. 

2.3 As eventuais alterações ou mudança das oficinas mecânicas credenciadas devem ser comunicadas 

imediatamente ao Contratante, via sítio ou no sistema instalado pela empresa. 

2.4 A Contratada é a única responsável pelo pagamento das oficinas mecânicas credenciados, decorrentes dos 

serviços prestados efetivamente realizados, ficando claro que o município não responde solidária ou 

subsidiariamente por esse pagamento. 

3. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 

 

ÁREAS PREFERENCIAIS PARA ATENDIMENTO: 
 

3.1.  A Contratada deve possuir uma rede de estabelecimentos credenciados e equipada para o uso do sistema. 

Estas redes credenciadas devem cobrir todo o território estadual, devendo estar a maior parte da rede credenciada 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ 

SETOR DE LICITAÇÕES 
PROCESSO LICITATÓRIO 61/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020  

Avenida Raimundo Ribeiro da Silva nº 145 – Centro – Jequitibá/MG – CEP 35.767-000  
TELEFONES (31) 3717-6222 / 3717-6260 / 3717-6471 

www.jequitiba.mg.gov.br 

localizada no cordão metropolitano de Belo Horizonte/MG e deve contar com funcionários treinados e capazes de 

operar o sistema da contratada. 

4. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
 

O sistema deverá controlar o fornecimento dos serviços de manutenção de veículos através da validação de 
parâmetros pré-definidos, sendo esses, no mínimo, a identificação do veículo, do gestor responsável pela 

autorização dos serviços e a cota de consumo dos referidos serviços para cada órgão/secretaria/entidade; 

 
4.1. As informações que identificam os veículos no sistema (placas, chassis, etc.) deverão ser confirmadas pelo 

gestor da frota, responsável pela autorização dos serviços, no ato da manutenção; 
 

4.2. O sistema deverá permitir a alimentação e alterações dos parâmetros;  

 
4.3. Caso não seja possível a identificação das informações listadas no item 4.1, o sistema deverá bloquear a 

manutenção do respectivo veículo e comunicar ao órgão/secretaria gestor do contrato centralizado o fato gerador 
do problema;  

 
4.4. O software de gerenciamento da frota deve permitir a manutenção dos cadastros, parametrizações e emissão 

de relatórios operacionais e financeiros para controle e gestão das informações sobre os veículos, usuários e 

respectivas despesas com os serviços contidos neste projeto básico, em cada base operacional do sistema; 
 

4.5. O software de gerenciamento de manutenções da frota deve fornecer as informações ao órgão/secretaria 
gestor do contrato centralizado e permitir a emissão de relatórios relativos a todo o período de vigência do 

contrato, sendo flexível, a seleção do período de consulta e a seleção do órgão/secretaria; 

  
4.6. O software de gerenciamento da frota deve fornecer ao órgão/secretaria gestor do contrato centralizado as 

informações e permitir a emissão de relatórios, consolidando as informações de todos os órgãos/secretarias da 
prefeitura. 

 

4.7. O software de gerenciamento da frota deve fornecer as informações e emissão de relatórios, contemplando o 
período mensal, no qual deverá iniciar no primeiro dia do mês e terminar no último dia do mês;  

 
4.8. O sistema deverá efetuar eletronicamente o registro e o tratamento das informações de consumo dos 

serviços de manutenção através de sistema informatizado, via web;  
 

4.9. Cada veículo deverá possuir seu próprio cadastro e o sistema deverá permitir a parametrização do limite 

financeiro para utilização dos serviços de manutenção contido neste projeto básico. Essas cotas devem ser 
definidas pelo órgão/secretaria gestor do contrato centralizado através de documento oficial, possibilitando cada 

vez mais o controle sobre a frota, sendo imprescindível que cada veículo tenha a identificação validada pelo 
sistema, durante a execução de qualquer operação realizada na rede de serviços. O software de gerenciamento da 

frota deve bloquear a execução dos serviços de manutenção, nos casos em que não seja possível identificar o 

veículo e/ou o gestor responsável pela autorização do serviço;  
 

4.10. O bloqueio do fornecimento dos serviços poderá não ser exigido. Para tanto, o órgão/secretaria deverá 
informar, através de ofício emitido à CONTRATADA, as situações em que o bloqueio não será efetuado;  

 
4.11. O sistema deverá permitir a alimentação dos créditos dos serviços, através do próprio sistema, para os 

veículos automotores integrantes do mesmo, junto aos estabelecimentos da rede;  

 
4.12. O sistema deverá coletar informações de forma descentralizada por estabelecimento, no momento de 

consumo dos serviços contidos neste projeto básico, integrando-as numa base de dados permanente e 
constantemente atualizada, possibilitando aos usuários a consolidação e emissão de relatórios gerenciais, 

analíticos e financeiros dos serviços realizados, sendo possível parametrizar o sistema para emissão de relatórios 

durante todo o período de vigência do contrato e prorrogações, caso estes venham a ser firmados;  
 

4.13. O sistema deverá coletar as informações de cada serviço realizado nos estabelecimentos credenciados, 
sendo essas informações, no mínimo: o modelo do veículo, sua placa, o órgão/secretaria/entidade anuente ao 
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contrato centralizado, o gestor da frota responsável pela autorização do serviço, o tipo de serviço, o limite 

financeiro do serviço para o órgão/secretaria/entidade, a quantidade utilizada, o preço pago, a data, o horário e 

estabelecimento credenciado, além de outras necessárias ao controle da frota;  
 

4.14. O sistema deverá contemplar diversos controles no que diz respeito aos dados de gastos com os serviços 
efetuados, possibilitando a emissão de relatórios gerenciais, operacionais, financeiros e de cadastro, contendo, no 

mínimo:  
 

4.15. Cadastro de estabelecimentos credenciados;  

 
4.16. Cadastro dos órgão/secretaria e entidades anuentes ao contrato centralizado;  

 
4.17. Lista de veículos com autorização para utilizar o serviço de manutenção de veículos;  

 

4.18. Histórico (diário, mensal, em intervalo de datas definidas) de utilização dos serviços, por tipo de veículo; por 
órgão/secretaria/entidade anuente; por oficina credenciada; por localidade; e outros que possam vir a ser 

solicitados, durante o período de vigência do contrato e prorrogações, caso estas venham a ser firmados;  
 

4.19. Histórico de serviços efetuados, com nomenclatura padronizada, contendo seus preços e quantidades de 
horas de mão de obra para o reparo;  

 

4.20. Demonstrativo dos gastos de manutenção por tipo/grupo de veículos, por órgão/secretaria anuente e por 
oficina cadastrada, contendo:  

 
4.21. Demonstrativo de evolução das despesas e de utilização;  

 

4.22. Relatórios cadastrais (por veículo, por grupos de veículos, por ficha técnica, por órgão/secretaria anuente);  
 

4.23. Extratos de contas;  
 

4.24. O sistema deverá permitir, por meio de página na Internet com acesso dos gestores e através de senha, a 
consulta constante das informações coletadas e dos relatórios acima mencionados, bem como a solicitação para 

alteração dos parâmetros pré-definidos;  

 
4.25. O sistema deverá permitir a alimentação automática dos valores das cotas mensais até no máximo o 

primeiro dia do mês no qual os créditos serão utilizados;  
 

4.26. O sistema deverá disponibilizar a base de dados em formato eletrônico com layout definido pelo 

órgão/secretaria;  
 

4.27. O sistema deverá atualizar e disponibilizar na página da Internet as informações coletadas de cada serviço 
de manutenção de forma on line;  

 

4.28. O software deverá permitir que não ocorra a interrupção do serviço e garantir todos os controles previstos 
neste termo de referência, ficando sempre todos os dados das manutenções registrados no sistema;  

 
4.29. O sistema deverá permitir parametrizar a liberação ou o bloqueio da utilização dos serviços: por período, 

intervalo de tempo entre as manutenções, tipo de serviço e intervalo de preço;  
 

4.30. O sistema deve bloquear a utilização dos serviços de manutenção quando os valores cobrados pela rede 

credenciada forem superiores aos informados pelo órgão/secretaria;  
 

4.31. Deve ser disponibilizada uma rede de oficinas credenciadas para prestação dos serviços de manutenção no 
município do licitante e nas suas proximidades; 

 

4.32. As operações de manutenções não terão identificação do motorista, mas sim do aprovador responsável;  
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4.33. A Contratada deverá informar ao Contratante, via sistema, o prazo de conserto do veículo, a relação dos 

serviços (mão de obra) e as peças necessárias para execução do mesmo;  

 
4.35. Os serviços só poderão ser executados após a aprovação da Contratante;  

 
4.36. A manutenção deverá ocorrer de acordo com o tempo padrão de manutenção do fabricante dos respectivos 

veículos, mencionado no orçamento realizado e enviado para aprovação da Contratante;  
 

4.37. Para efeito de efetivação das despesas, bem como de sua aceitação, as empresas credenciadas que forem 

executar as manutenções deverão elaborar previamente, para análise da Contratante, um orçamento relativo a 
cada um dos serviços a serem prestados, detalhando os seguintes dados;  

 
4.38. Valor detalhado de todos os serviços a serem prestados, incluindo o tempo padrão/hora, bem como de cada 

peça a ser fornecida, tomando por base o preço constante da tabela de preços e serviços do fabricante do veículo;  

 
4.39. A licitante vencedora deverá fornecer as tabelas vigentes de preços dos itens e acessórios e do tempo 

padrão da hora/trabalhada de manutenção de cada fabricante dos respectivos veículos;  
 

4.40. O sistema deve atender aos pré-requisitos mínimos exigidos no procedimento abaixo:  
 

4.41. Para a realização dos procedimentos de verificação de conformidade e testes de desempenho, o sistema 

deverá apresentar as características relacionadas na planilha de avaliação;  
 

4.42. A comprovação se dará pela análise da documentação técnica do sistema (manual do usuário e manual do 
gestor) e através de teste simulado para as funcionalidades;  

 

4.43. O teste ocorrerá em local designado pelo (a) pregoeiro(a), em computador conectado à internet, onde o 
responsável técnico designado acessará os serviços do sistema disponibilizados no site do licitante vencedor do 

certame;  
 

4.44. Senha de segurança de aprovação do gestor para dar veracidade na validação da manutenção;  
 

4.45. Controle por Workflow com identificação dos status futuros e concluídos;  

 
4.46. Abertura de acionamento (solicitações) pelo próprio sistema com controle de SLA para que o cliente tenha 

relatórios das solicitações e o tempo de execução para uma gestão avista que muitos clientes solicitam e ninguém 
consegue atender;  

 

4.47. Inclusão pelo sistema da contratada de novos usuários que podem ser definidos como gestores ou apenas 
analistas de manutenção sem a intervenção do contratado; 

 
4.49. Envio de SMS para os gestores com o aviso de manutenções preventivas vencidas ou a vencer;  

 

4.50. A oficina deve sempre receber e-mails quando forem direcionados cotações ou orçamentos aprovados para 
que a mesma de agilidade na tratativa;  

 
4.51. Ter campo obrigatório com justificativas de orçamentos que estão sendo cancelados;  

 
4.53. Importar as informações de orçamentos preventivos vencidos ao atual sistema, para que o sistema bloqueie 

qualquer transação até a regularização;  

 
4.54. Envio de e-mail com cada etapa do orçamento para os gestores controlarem os veículos que estão em 

manutenção e a etapa que se encontram.  
 

4.55. Prestar assistência aos usuários, quanto aos procedimentos a serem seguidos para manutenção preventiva, 

corretiva, serviço de guincho/ reboque, bem como em caso de sinistro. 
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5. DA PESQUISA MERCADOLÓGICA 

 
ITEM DESCRIÇÃO TAXA MAXIMA 

ESTIMADA 

VALOR ESTIMADO 
ANUAL 

01 
Contratação de empresa especializada para  
prestação de serviço de administração e 

gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva 
da frota de veículos leves e pesados incluindo 

fornecimento de pneus novos, lanternagem, pintura, 

serviços de recapagem de pneus e acessórios, 
lubrificantes e derivados e materiais de reposição. 

implantação e operação do sistema informatizado e 
integrado, com acesso por meio de cartão magnético 

ou login e senha via redes de internet, através de 
rede de estabelecimentos credenciados. 

 

1,55% 
 

R$ 2.000.000,00 

 
5.1 A Taxa de Administração máxima amissível para esta licitação é de 1,55% (um vírgula cinquenta e cinco 

por cento), em conformidade com pesquisa de mercado realizada pelo Município de Jequitibá. 

 
5.2 As licitantes poderão ofertar Taxa de Administração em percentual zero ou percentual negativo, sendo que a 

proposta inicial a ser cadastrada no sistema Licitações-e e os lances durante a sessão deverão observar as 
condições do item 10 deste Edital, em especial o subitem 10.3. 

 
5.3 Levando em consideração de que o sistema eletrônico de licitações do Banco do Brasil, o qual será usado para 

a realização da presente licitação na modalidade pregão eletrônico, aceita apenas 2 (duas) casas após a vírgula, a 

taxa de administração ou desconto ofertado não poderá exceder estas duas casas decimais e nem ser superiores 
às taxas citadas acima.  

 
6. DOS PRAZOS 

 

6.1. A presente contratação terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do 
Contrato Administrativo. 

 
7. DA FISCALIZAÇÃO 

 

7.1. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao 

Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados. Para 

isso: 

7.2 O Contratante exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo cumprimento 

da execução do escopo contratado, cabendo, também realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela 

Contratada, efetivando a avaliação periódica. 

7.3 Executar a medição dos serviços contratados, descontando-se do valor devido, o equivalente à 

indisponibilidade dos serviços contratados e por motivos imputáveis à Contratada, sem prejuízo das demais sanções 

disciplinadas em contrato. 
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8. DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS 

 

RELAÇÃO DE VÉICULOS 

VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO OBSERVAÇÃO 

SPRINTE

R 

 

PLACA= HMG-8653 

CÓD. RENAVAM: 902736299 
CHASSI= 8AC9036727A957104 
MARCA/MODELO= M.BENZ 313 CDI SPRINTERM 2.8 
ANO FAB= 2006 
ANO MOD= 2007 
COR= BRANCA 

Veículo Pesado 

ÔNIBUS 

 

PLACA= GVH-8081 

CÓD. RENAVAM: 691774773 
CHASSI= 9BM384087VB145920 
MARCA/MODELO= M.BENZ/OF 1620 
ANO FAB= 1997 
ANO MOD= 1998 
COR= VERMELHA 

Veículo Pesado 

CAMINHON

ETE 

PLACA= GMF-2991 

CÓD. RENAVAM: 728193868 
CHASSI= 8AJ33LNA3X9323050 
MARCA/MODELO= IMP/TOYOTA HILUX 4CD DLX 2.8 
ANO FAB= 1999 
ANO MOD= 1999 
COR= BRANCA 

Veículo Pesado 

MICRO-

ÔNIBUS 

 

PLACA= NXX-1314 

CÓD. RENAVAM: 480305811 
CHASSI= 93ZL68C01D8442488 
MARCA/MODELO= IVECO/CITYCLASS 70C17 
ANO FAB= 2012 
ANO MOD= 2013 
COR= AMARELA 

Veículo Pesado 

ÔNIBUS 

 

PLACA= OQD-2687  

CÓD. RENAVAM: 00541535021  
CHASSI= 9BM384069DB892186  
MARCA/MODELO= M.B/OF 1519 R.ORE  
ANO FAB= 2013 
ANO MOD= 2013 
COR= AMARELA 

Veículo Pesado 

ÔNIBUS 

 

PLACA= OQC-9864 

CÓD. RENAVAM: 00541533797 
CHASSI= 9BM384069DB891283 
MARCA/MODELO= M.B/OF 1519 R.ORE 
ANO FAB= 2013 
ANO MOD= 2013 
COR= AMARELA 

Veículo Pesado 

ÔNIBUS 

 

PLACA= OQC-9849  

CÓD. RENAVAM: 00542744970 
CHASSI=9BM384069DB891532 
MARCA/MODELO= M.B/OF 1519 R.ORE  
ANO FAB= 2013 
ANO MOD= 2013 
COR= AMARELA 

Veículo Pesado 

ÔNIBUS 

 

PLACA= OQC-9893 

CÓD. RENAVAM: 00542671514 
CHASSI=9BM384069DB893914 
MARCA/MODELO= M.B/OF 1519 R.ORE 
ANO FAB= 2013 
ANO MOD= 2013 
COR= AMARELA 

Veículo Pesado 

ÔNIBUS 

 

PLACA= OQD-2719 

CÓD. RENAVAM: 00543899683 
CHASSI= 9BM384069DB895470 

Veículo Pesado 
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MARCA/MODELO= M.B/OF 1519 R.ORE  
ANO FAB= 2013 
ANO MOD= 2013 
COR= AMARELA 

CAMINHON

ETE 

PLACA= OWP-8909 

CÓD. RENAVAM: 00599548320 
CHASSI= 9BG148EP0EC427760 
MARCA/MODELO= CHEVROLET/S10 LT FD2 2.4 
ANO FAB= 2013 
ANO MOD= 2014 
COR= PRATA 

Veículo Leve 

ÔNIBUS 

PLACA= PZM-4175 

CÓD. RENAVAM: 01110157999 
CHASSI= 18.062.208/0001-09 
MARCA/MODELO=IVECO/GRANCLASS 150S21E 
ANO FAB= 2016 
ANO MOD= 2017 
COR= AMARELA 

Veículo Pesado 

ÔNIBUS 

PLACA= PZM-4177 

CÓD. RENAVAM: 011101552776 
CHASSI= 93ZA01LF0H8931382 
MARCA/MODELO= IVECO/GRANCLASS 150S2IE 
ANO FAB= 2016 
ANO MOD= 2017 
COR= AMARELA 

Veículo Pesado 

ÔNIBUS 

PLACA= QOR-3365 

CÓD. RENAVAM: 01158046992 
CHASSI= 93ZA01LF0K8933587 
MARCA/MODELO= IVECO/GRANCLASS 150S21E 
ANO FAB= 2018 
ANO MOD= 2019 
COR= AMARELA 

Veículo Pesado 

ÔNIBUS 

PLACA= QOR-3356 

CÓD. RENAVAM: 01158049789 
CHASSI= 93ZA01LF0K8933588 
MARCA/MODELO= IVECO/GRANCLASS 150S21E 
ANO FAB= 2018 
ANO MOD= 2019 
COR= AMARELA 

Veículo Pesado 

GOL 

PLACA= OPT-1005 

CÓD. RENAVAM: 0533014506 
CHASSI= 9BWAA05UXDP226255 
MARCA/MODELO= GOL CITY (TREND) FLEX 8V 4P 
ANO FAB= 2013 
ANO MOD= 2013 
COR= BRANCA 

Veículo Leve 

VEÍCULOS DA SAÚDE OBSERVAÇÃO 

DUCATO 

AMBULÂN

CIA 

 

PLACA=HMG-4337 

CÓD. RENAVAM: 854008438 
CHASSI= 93W231H2151023117 
MARCA/MODELO= FIAT/DUCATO M RONTAN AMB 
2.8 
ANO FAB= 2005 
ANO MOD= 2005 
COR= BRANCA 

Veículo Pesado 

 

MOTOCICLE

TA 

 

PLACA=HCD-1657 

CÓD. RENAVAM: 862815320 
CHASSI= 9C6KE037050032568 
MARCA/MODELO= YAMAHA/XTZ125E 
ANO FAB= 2005 
ANO MOD= 2005 
COR= PRETA 

Veículo Leve 

 

PEUGEOT 

BOXER 

PLACA= OLR 1083 

CÓD. RENAVAM: 473581531 
CHASSI= 936ZCWMNCD2095423 
MARCA/MODELO= PEUGEOT/BOXER F350LH 23S  

Veículo Pesado 
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AMBULÂN

CIA 

 

ANO FAB= 2012 
ANO MOD= 2013 
COR= BRANCA 

SANDERO 

PLACA= OPQ-9846 

CÓD. RENAVAM: 00556617509 
CHASSI= 93YBSR6RHEJ774965 
MARCA/MODELO= RENAULT/SANDERO AUT1016V  
ANO FAB= 2013 
ANO MOD= 2014 
COR= BRANCA 

Veículo Leve 

SANDERO 

PLACA= ORC-9867 

CÓD.RENAVAM: 01010923096 
CHASSI= 93YBSR6RHEJ358163 
MARCA/MODELO= RENAULT/SANDERO AUT1016V  
ANO FAB= 2014 
ANO MOD= 2014 
COR= BRANCA 

Veículo Leve 

SANDERO 

PLACA= OLT-0943 

CÓD.RENAVAM: 0475435389 
CHASSI= 93YBSR7UHCJ357640 
MARCA/MODELO= RENAULT/SANDERO EXPRESSION  
ANO FAB= 2012 
ANO MOD= 2012 
COR= BEGE 

Veículo Leve 

JUMPER 

PLACA= PUJ-1260 

CÓD. RENAVAM: 01055138231 
CHASSI= 935ZCWMMCE2133358 
MARCA/MODELO= CITROEN/JUMPER M35LH 2.3  
ANO FAB= 2014 
ANO MOD= 2014 
COR= BRANCA 
COMBUSTIVEL: DIESEL 

Veículo Pesado 

 

SPIN 

PLACA= PVE 0029 

CÓD. RENAVAM: 01028668110 
CHASSI= 9BGJC75ZOFBI75417 
MARCA/MODELO= CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ 
ANO FAB= 2014 
ANO MOD= 2015 
COR= BRANCA 
COMBUSTIVEL: ALC/GASOLINA 

Veículo Leve 

DOBLO 

PLACA= PXP-2276 

CÓD. RENAVAM: 01082105152 
CHASSI= 9BD11960SG1133473 
MARCA/MODELO= FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 
ANO FAB= 2015 
ANO MOD= 2016 
COR= BRANCA 
COMBUSTIVEL: ALC/GASOLINA 

Veículo Leve 

DOBLO 

AMBULAN

CIA 

PLACA= PZR-9597 

CÓD. RENAVAM: 01117840546 
CHASSI= 9BD22315UG2042568 
MARCA/MODELO= FIAT/DOBLO GREENCAR M04 
ANO FAB= 2016 
ANO MOD= 2016 
COR= BRANCA 

Veículo Leve 

DOBLO 

PLACA= QNL 7453 

CÓD. RENAVAM: 01136579203 
CHASSI= 9BD1196GDH1141797 
MARCA/MODELO= FIAT/DOBLO ESSENCE 7L E 
ANO FAB= 2017 
ANO MOD= 2017 
COR= BRANCA 

Veículo Leve 

PARTNER 

AMBULAN

CIA 

PLACA= QUI-0052 

CÓD. RENAVAM: 01198688731 
CHASSI= 8AEGCNFN8KG500199 
MARCA/MODELO= PEUGEOT/PARTNER 1.6 
ANO FAB= 2018 

Veículo Leve 
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ANO MOD= 2019 
COR= BRANCA 

JUMPY 

PLACA= RFA-1J05 

CÓD. RENAVAM: 01228202181 
CHASSI= 9V7VBBHXGLA001840 
MARCA/MODELO= CITROEM/JUMPY EUROLAF 
ANO FAB= 2019 
ANO MOD= 2020 
COR= BRANCA 

Veículo Pesado 

VEÍCULOS DA DIRETORIA. PLANEJ. DESENV. 
URBANO E RURAL 

OBSERVAÇÃO 

CAMINHÃO 

(PRONAF) 

PLACA= HMM-8773 

CÓD. RENAVAM: 784107505 
CHASSI= 9BM6881562B299977 
MARCA/MODELO= M.BENZ/710 
ANO FAB= 2002 
ANO MOD= 2002 
COR= AZUL 

Veículo Pesado 

CAMINHÃO 

PIPA 

PLACA= HMM-4652 

CÓD. RENAVAM: 260191337 
CHASSI= 9BG683NXHGC002791 
MARCA/MODELO= GM/CHEVROLET 11000 
ANO FAB= 1986 
ANO MOD= 1987 
COR= BRANCA 

Veículo Pesado 

CAMINHÃO 

BASCULAN

TE 

PLACA= HMG-7098 

CÓD. RENAVAM: 880839635 
CHASSI= 9BM9580346B474392 
MARCA/MODELO= M.BENZ/ATEGO 1418 
ANO FAB= 2006 
ANO MOD= 2006 
COR= BRANCA 

Veículo Pesado 

CAMINHÃO 

PLACA= PUH-1661 

CÓD. RENAVAM: 01011173686 
CHASSI= 9BM693388EB961754 
MARCA/MODELO= M.BENZ/ATRON 2729 K 6XA 
ANO FAB= 2014 
ANO MOD= 2014 
COR= BRANCA 

Veículo Pesado 

CAMINHÃO 

PLACA= PUQ-7804 

CÓD. RENAVAM : 01016375180 
CHASSI= 93ZA1RGH0E8927066 
MARCA/MODELO= IVECO/TECTOR 170E22 
ANO FAB= 2014 
ANO MOD= 2014 
COR= BRANCA 

Veículo Pesado 

CAMINHÃO 

COMPACTA

DOR DE 

LIXO 

PLACA= PUT-2668 

CÓD. RENAVAM: 01019239791 
CHASSI= 93KKSNOA1FE151383 
MARCA/MODELO= VOLVO/VM 220 4X2R 
ANO FAB= 2014 
ANO MOD= 2015 
COR= BRANCA 

Veículo Pesado 

VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OBSERVAÇÃO 

UNO 

PLACA= OQJ 7170 

CÓD. RENAVAM: 00553784250 
CHASSI= 9BD1580ZAD6846008 
MARCA/MODELO= FIAT/UNO MILLE ECONOMY  
ANO FAB= 2013 
ANO MOD= 2013 
COR= BRANCA 

Veículo Leve 

FISTA 

SEDAN 

PLACA= HMN-7113 

CÓD. RENAVAM: 0932520839 
CHASSI= 9BFZF20A888159054 
MARCA/MODELO= FIESTA SEDAN FLEX  

Veículo Leve 
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ANO FAB= 2007 
ANO MOD= 2008 
COR= PRETA 

MAQUINÁRIOS OBSERVAÇÃO 

TRATOR 

 

VALMET BM 110S  

COR=AMARELO 
PRONAF=2000 
TRAÇADO 

Veículo Pesado 

TRATOR 

NEW HOLLAND TL 100 

CHASSI= 280785 
NEW HOLLAND 
COR= AZUL 
PRONAF= 1999 
TRAÇADO 

Veículo Pesado 

TRATOR 

MASSEY FERGUSON 265 X 3 

ANO: 2009 
MODELO/MF 4265/4 ADVANCED 
Nº SÉRIE – 265297927 
Nº MOTOR - L0060883 

Veículo Pesado 

TRATOR 

TRATOR= JOHN DEERE 5078E 

ANO: 2011 
ASSOCIAÇÃO DO BAÚ 

Veículo Pesado 

TRATOR 

NEW HOLLAND 4X4 TL75E 

CHASSI: HCCZTL75HEC127754-  
Nº DE SÉRIE DO MOTOR= 6127117 POTÊNCIA 78 CV 

TOMBAMENTO Nº 228.180 

CODEVASF 

Veículo Pesado 

MAQUINÁR

IO 

MOTONIVELADORA – PATROL 

CHASSI= NAAF06717 N(0) 
MOTOR: 36 229886 
MARCA/MODELO: RG140.B 
MARCA: NEW HOLLAND 
COR= AMARELO 

Veículo Pesado 

MAQUINÁR

IO 

MOTONIVELADORA – PATROL 

SERIE MAQ 
MARCA: CATERPILLAR 120K 
CATO120KKJAP06035 
MOTOR KHX58537 
COR= AMARELO 

Veículo Pesado 

MAQUINÁR

IO 

PÁ – CARREGADEIRA 

MARCA/MODELO: NEW HOLLAND/12C 
SÉRIE: NBAE 00013 
ANO: 2010 

COR= AMARELO 

Veículo Pesado 

MAQUINÁR

IO 

PÁ – CARREGADEIRA 

MARCA/MODELO: XCMG/LW300 KV 
SÉRIE: XUG0300VALPB00395 

ANO: 2020 
COR: AMARELO 

Veículo Pesado 

MAQUINÁR

IO 

RETROESCAVADEIRA 

Nº DE SÉRIE DA MÁQUINA=MF 608610 
MARCA/MODELO= CAT-CATERPILLAR/416-E 
ANO FABRICAÇÃO=2013 
COR= AMARELA 

Veículo Pesado 

MAQUINÁR

IO 

RETROESCAVADEIRA 

Nº DE SÉRIE DA MÁQUINA=BF4M2012-10T3R 
MARCA/MODELO= XCMG/XT870BR 
ANO FABRICAÇÃO=2018 
COR= AMARELA 

Veículo Pesado 

VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR OBSERVAÇÃO 

FIAT 

PALIO 

PLACA= QMV-1945  

CÓD. RENAVAM= 01188984460 
CHASSI= 9BD37417DK5106302 

Veículo Leve 
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WEEKEND 

ADVENTU

RE 

MARCA/MODELO= FIAT/WEEKEND ADVENTURE 
ANO FAB= 2019 
ANO MOD= 2019 
COR= BRANCA 

FIAT 

PALIO 

WEEKEND 

ADVENTU

RE 

PLACA= PUE-8748 

CÓD. RENAVAM= 01100501026 
CHASSI= 9BD37417DH5093512 
MARCA/MODELO= FIAT/WEEKEND ADVENTURE 
ANO FAB= 2016 
ANO MOD= 2017 
COR= BRANCA 

Veículo Leve 

VEÍCULOS DO CONSELHOS DE SEGURANÇA 
PÚBLICA - CONSEP 

OBSERVAÇÃO 

MOTO 

PLACA= HBB-9047 

CÓD. RENAVAM= 841954372 
CHASSI: 9C2KC08505R022466 
MARCA/MODELO= CG 150 TITAN ES 
ANO FAB= 2004 
ANO MOD= 2005 
COR= PRETA 

Veículo Leve 

GOL 

PLACA= HFC-6253 

CÓD. RENAVAM= 00909907811 
CHASSI= 9BWCA05W57TO24381 
MARCA/MODELO=VW /GOL 1.0 
ANO FAB= 2006 
ANO MOD= 2007 
COR= PRATA 

Veículo Leve 

VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBSERVAÇÃO 

UNO 

PLACA= HMO-2688 

CÓD. RENAVAM: 0186758634 
CHASSI= 9BD15804AA6382435 
MARCA/MODELO= UNO MILLE WAY ECONOMY 
ANO FAB= 2009 
ANO MOD= 2010 
COR= BRANCA 

Veículo Leve 

TORO 

PLACA= QXZ-9G74 

CÓD. RENAVAM: 01227737790 
CHASSI= 9882261CBLKC96322 
MARCA/MODELO= FIAT/TORO ENDURANCE AT6 
ANO FAB= 2019 
ANO MOD= 2020 
COR= BRANCA 

Veículo Leve 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ 

SETOR DE LICITAÇÕES 
PROCESSO LICITATÓRIO 61/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020  

Avenida Raimundo Ribeiro da Silva nº 145 – Centro – Jequitibá/MG – CEP 35.767-000  
TELEFONES (31) 3717-6222 / 3717-6260 / 3717-6471 

www.jequitiba.mg.gov.br 

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME 
AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 
 

Eu,  , portador do RG nº  e do CPF nº  , 

representante  legal da licitante   (nome empresarial), interessada em participar do 
Pregão Eletrônico n° 008/2020, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 
 

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outra licitante ou interessada, em potencial 

ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

 
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outra licitante ou 

interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 
 

c) a licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outra 

licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

 
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 

discutido com qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento 
licitatório antes da adjudicação do objeto; 

 
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de 

qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das  
propostas; 

 
f) o representante legal da licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e detém 

plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, 

corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em 

atendimento à  Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como: 

 
I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira 

pessoa a ele relacionada; 

 
II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos 

ilícitos previstos em Lei; 

 
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais 

interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 

 

IV – No tocante a licitações e contratos: 

 

a) frustrar ou fraudar,  mediante  ajuste,  combinação  ou  qualquer  outro  expediente,  o  caráter  competitivo  
de procedimento licitatório público; 

 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar 

contrato administrativo; 
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos 

celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos 
respectivos instrumentos contratuais; 
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g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública. 

 

V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em 
sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro 

nacional. 
 

(Local e data). 
 

 
 

Assinatura do representante legal 

Nome: Cargo: Carteira de identidade nº: CPF nº EMPRESA: SEDE: CNPJ: 
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ANEXO III - MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 
 

....................................., ...... de ...................... de 2020. 
 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS  

ATT.: PREGOEIRO 

 

PROPOSTA DE PREÇO (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) 

 

A .................................................................... com sede na ........................................................ CNPJ Nº 

................................................  INSCRIÇÃO  ESTADUAL   Nº  ...................................   vem  apresentar  sua 

proposta para o objeto licitado nos termos do Edital do Processo  Licitatório nº  /2020 do Pregão Eletrônico nº 
 /2020. 

 
Declara estar de acordo com os termos do processo supracitado. 

 
Na eventualidade de ser considerada vencedora da presente licitação, indica para assinatura do Contrato o seu 

representante legal Sr. ............................................., CI nº ...................... CPF nº ....................... 

 
 
 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 
OBJETO VALOR TOTAL 

ESTIMADO 
TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO (%) 
VALOR TOTAL ESTIMADO COM A 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

Contratação de empresa especializada para  

prestação de serviço de administração e 
gerenciamento da manutenção preventiva e 

corretiva da frota de veículos leves e pesados 
incluindo fornecimento de pneus novos, 

lanternagem, pintura, serviços de recapagem de 

pneus e acessórios, lubrificantes e derivados e 
materiais de reposição. implantação e operação 

do sistema informatizado e integrado, com 
acesso por meio de cartão magnético ou login e 

senha via redes de internet, através de rede de 

estabelecimentos credenciados. 
 

R$ 2.000.000,00   

 
1 – A validade desta proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. 

 

Atenciosamente, 

  ,  de  2020. 
 

 

 
Representante legal 

(com carimbo da empresa) 
 

OBS.: 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

 

 
 

 
A licitante proponente XXXXXXXXX, pessoa jurídica portadora do CNPJ nº ___, com sede e administração na 

Rua ___ nº ___ – Bairro Centro – Município de ____, por seu representante legal abaixo assinado, Sr. ___, 
nacionalidade brasileira, estado civil ___, portador da Cédula de Identidade nº xxxxxxxxxxxxx e do CPF nº 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, nos autos do processo licitatório nº 52/2020, instaurado na modalidade Pregão eletrônico nº 

17/2020, em cumprimento ao art. 4º, inciso VII da Lei Federal nº 10.520, de 2002, DECLARA ao Município de 
Jequitibá -, que cumpre plenamente os requisitos necessários à habilitação no certame em referência 

 
Atenciosamente, 

 

 
  ,  de  2020. 

 

 
 

 
 

 
Representante legal 

(com carimbo da empresa) 
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ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ 

SETOR DE LICITAÇÕES 
PROCESSO LICITATÓRIO 61/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020  

Avenida Raimundo Ribeiro da Silva nº 145 – Centro – Jequitibá/MG – CEP 35.767-000  
TELEFONES (31) 3717-6222 / 3717-6260 / 3717-6471 

www.jequitiba.mg.gov.br 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO TRABALHISTA 
 
 

 

 
   ,  inscrito  no  CNPJ  nº    , por 
intermédio  de  seu  representante  legal o(a) Sr.(a)    , portador(a) da 

Carteira  de Identidade nº  e  do CPF nº  _, DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescidos pela Lei nº 9854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigosos ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) 

 

 

 
 

  ,  de  2020. 
 

 

 

 
Representante legal 

(com carimbo da empresa) 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

Ilmo. Sr. 

(autoridade a quem se dirige) 

 

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o n
º .......................... DECLARA à

 

Prefeitura municipal de Jequitibá/ MG, para fins de fins de participação no Pregão eletrônico nº , que 

cumpre plenamente os requisitos para classificação como microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou 

EPP), nos termos da Lei Complementar nº 147/2014, estando apta a gozar dos benefícios previstos nos capítulos 

V e VI da referida Lei. 

 

 

  ,  de  2020. 
 
 

 
 

 

 
Representante legal 

(com carimbo da empresa) 
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ANEXO VIII 
 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00/LICITAÇÃO/2020 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ E 

DE OUTRO LADO ...... 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, pessoa jurídica portadora do CNPJ 19.781.236/0001-30, com sede e 
administração na Avenida Getúlio Vargas nº 111, região central do município de Jequitibá/MG, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal ___, nacionalidade brasileira, estado civil ___, profissão a___, portador do CPF 

nº ___ e da Carteira de Identidade nº ___, residente e domiciliado no Município de Jequitibá/MG, doravante 
denominado Município. 

 
CONTRATADA: XXXXX, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ n.º ___, com sede e administração na 

Rua ___ nº ___, bairro ___, município de ___, neste ato representada pelo sócio ___, nacionalidade ___, estado civil 

___, profissão ___, portador do CPF n.º ___ e da Carteira de Identidade n.º ___, residente e domiciliado na Rua ___ 
nº ___, bairro ___, município de ___. 

 
(1) FINALIDADE – O presente contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual com 

vistas a execução dos trabalhos definidos e especificados na Cláusula Primeira, sendo que sua lavratura foi 
regularmente autorizada em despacho do Prefeito Municipal do Município exarado no processo licitatório nº 61/2020. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: O objeto do presente instrumento contratual a contratação de empresa 
especializada para  prestação de serviço de administração e gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da 

frota de veículos leves e pesados incluindo fornecimento de pneus novos, lanternagem, pintura, serviços de 
recapagem de pneus e acessórios, lubrificantes e derivados e materiais de reposição. implantação e operação do 

sistema informatizado e integrado, com acesso por meio de cartão magnético ou login e senha via redes de internet, 

através de rede de estabelecimentos credenciados  
 

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente instrumento contratual tem origem no Processo 
Licitatório nº 61/2020, modalidade Pregão eletrônico nº 02/2020, homologado por decisão fundamentada do Prefeito 

Municipal do Município, em conformidade com as normas ditadas pela Lei Nacional nº 10.520, de 2002 e da Lei 

Nacional nº 8.666, de 1993 e outras normas de direito civil e administrativo, aplicáveis subsidiariamente à espécie, 
estando a ele vinculado de forma total e plena. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, RECEBIMENTO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO: O preço total para 

prestação do objeto deste contrato é de R$      , nos exatos termos da proposta comercial apresentada, 
independentemente de transcrição neste instrumento, porém dele fazendo parte integrante e inseparável, a saber:/ 

      

      

      

 

1. O recebimento do objeto deste processo será efetuado por funcionário previamente indicado pelo Município, 

preferencialmente lotado no setor requisitante, devendo noticiar à autoridade superior caso se encontre em 
desacordo com a proposta comercial apresentada pela licitante ou pelas condições dispostas neste edital. 

 
2. Não aceito o objeto desta licitação, será comunicado à licitante/contratada para que proceda a respectiva e 

imediata substituição, em um prazo não superior a 05 (cinco) dias, contados da intimação, de forma a atender àquilo 

que efetivamente se pretendia adquirir através deste certame. 
 

3. Condições de Pagamento: O MUNICÍPIO efetuará o pagamento do objeto ora licitado no prazo de até 30 dias, 
contados a partir da data de expedição do Termo de Recebimento Definitivo a ser expedido pelo funcionário 

responsável, o qual deverá estar acompanhado da respectiva Nota Fiscal, juntamente com a certidão de regularidade 
junto à Secretaria da Receita Federal e o Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia. 
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3.1. O servidor responsável pela conferência do objeto licitado, identificando qualquer divergência na nota 
fiscal/fatura, deverá devolvê-la à contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo 

estipulado para pagamento será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente 
sanado o vício. 

 
3.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pelo Município, o 

valor devido será acrescido de atualização financeira e sua apuração se fará desde a data do vencimento da 

obrigação até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 1,00% (um por 
cento) ao mês, ou 12% (doze por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:  

 
I= (TX/100)  
EM = I x N x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso. 
 

4. Índice de Reajuste: Nos termos do art. 3º, § 1º da Lei Nacional nº 10.192, de 2001, a periodicidade de reajuste 

do valor contratado será anual, contada a partir da data limite de apresentação da proposta comercial, utilizando-se a 
variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC. 

 
4.1. O interregno mínimo de 12 (doze) meses será contado: 

 

4.1.1. Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação da proposta comercial; 
 

4.1.2. Para os reajustes subseqüentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao último 
reajuste ocorrido ou precluso. 

 

4.2. O prazo para a contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação contratual subseqüente à data 
em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 12 (doze) meses, ou, na data do encerramento da vigência 

do contrato, caso não haja prorrogação. 
 

4.2.1. Caso a contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão 
do direito de reajustar o valor. 

 

4.2.1.1. Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser pleiteado após o decurso de 
novo interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado na forma prevista neste instrumento. 

 
4.2.1.2. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o novo índice de reajuste adotado, 

a contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo aditivo de prorrogação que resguarde o direito futuro ao 

reajuste, a ser exercido tão logo seja divulgado o novo índice, sob pena de preclusão. 
 

4.3. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte: 
 

4.3.1. A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 12 (doze) meses; 
 

4.3.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para 

concessão dos próximos reajustes futuros. 
 

5. Medida acauteladora: Fica desde já reservado à MUNICÍPIO o direito de reter o pagamento se, no ato da 
conferência da execução e aceitação do objeto deste instrumento, for constatado alguma imperfeição, não estando 

condizente com o que foi licitado e contratado. 

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 

1. O objeto desta licitação deverá ser prestado no prazo de até 12 meses, contados a partir da data de assinatura do 
instrumento contratual, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II da lei geral das licitações públicas. 
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1.1. O pedido de prorrogação de prazo de 12 meses só será examinado quando formulado até o prazo limite do item  

 

 

Entrega 

O objeto desta licitação deverá ser prestado sede do Município de 
Jequitibá/MG, situada na Avenida Raimundo Ribeiro da Silva nº 145 região 
central de Jequitibá/MG 

 
CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: - A presente despesa correrá à conta dos recursos 

específicos consignados no Orçamento do exercício de 2020, constante na seguinte dotação orçamentária:       
 

CLÁUSULA SEXTA – PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
1. Recusando a licitante proponente a assinar o instrumento de contrato no prazo da Seção XIII, item 2, ou ainda, 

após assinado não cumpri-lo, total ou parcialmente, o Município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as 
penas do artigo 7º da Lei Nacional nº 10.520, de 2002, cumuladas com as sanções abaixo descritas, não 

necessariamente na ordem: 
 

a) advertência, nas hipóteses de prestação irregular dos serviços de que não resulte prejuízo para a execução 

contratual; 
 

b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado na 
providência necessária e 1% (um por cento) por dia após o 30º (trigésimo) dia de atraso, acumulada com as multas 

cominatórias abaixo: 

 
b.1) multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato por faltas médias, assim entendidas aquelas que 

acarretam transtornos significativos e, na sua reincidência, esse percentual será de 10% (dez por cento); 
 

b.2) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas hipóteses de inexecução parcial ou total, com ou 
sem prejuízo para o ente público contratante; 

 

c) impedimento de participar em licitação e de contratar com o Município por prazo não superior a 05 (cinco) anos, 
nas seguintes hipóteses: 

 
c.1) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 

c.2) ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto; 

c.3) não mantiver a proposta; 
c.4) falhar gravemente na execução do contrato; 

c.5) na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão de providências para reparação de 
erros; 

 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o (a) contratado (a) ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, nas hipóteses de: 

 
d.1) Apresentar documentação falsa; 

d.2) Comportar-se de modo inidôneo; 

d.3) Fizer declaração falsa; 
d.4) Cometer fraude fiscal. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO CONTRATUAL: Constituem motivos para a rescisão deste instrumento de 

contrato todos aqueles elencados nos artigos 78 e 79 da Lei Nacional nº 8.666, de 1993, sem prejuízo da aplicação 

das penas constantes neste instrumento. A rescisão do contrato poderá ocorrer: 
 

7.1 - Por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados nos inciso I a XII e XVII do art. 78 da lei acima 
mencionada; 
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7.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste processo licitatório, desde que haja conveniência 

paro Município, ou, 
 

7.3 - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 

7.4. De Pleno Direito, ocorrendo de forma independente de vontade de ambas as partes. 

 
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 
1. Executar o objeto desta licitação, obedecendo rigorosamente as normas inerente à atividade empresarial e 

instruções da fiscalização do Município. 

 
2. Informar à fiscalização do contrato a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou 

impedir a execução do objeto desta licitação dentro do prazo previsto, sugerindo as medidas que melhor entender 
para corrigir a situação. 

 
3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital, sob pena de rescisão do contrato administrativo. 

 
4. Não ceder ou transferir a terceiro, no todo ou em parte, o objeto deste processo licitatório. 

 
5. Responder pelos atos de seus empregados, bem assim por danos ou prejuízos causados à Município ou a terceiros 

por si, seus prepostos e empregados. 

 
6. Garantir a qualidade do objeto desta licitação. 

 
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 

9.1. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante a execução do instrumento de 
contrato; 

 
9.2. Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente; 

9.3. Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente contrato; 
 

9.4. Efetuar o pagamento nas datas previstas neste instrumento; 

 
9.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA, em relação ao 

objeto licitado; 
 

9.6. Fiscalizar a execução do objeto contratado, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da contratada 

pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por 
irregularidades constatadas; 

 
9.7. Rejeitar o objeto deste contrato quando constatado a má qualidade ou em desconformidade com as 

especificações constantes no Termo de Referência; 
 

9.8. Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto contratado; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – CESSÃO/SUBCONTRATAÇÃO:  

 
A CONTRATADA não pode ceder, subcontratar e nem transferir, no todo ou em parte, o objeto deste processo e do 

futuro contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, nem ser executado em associação com 

terceiros, salvo com autorização prévia e por escrito da CONTRATANTE, sob pena de aplicação de sanção e/ou de 
rescisão contratual. 

 
1. Operações de fusão, cisão ou incorporação, realizadas entre a CONTRATADA e terceiros, deverão ser comunicadas 
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à CONTRATANTE e, na hipótese de ficar caracterizada a frustração das regras disciplinadoras da licitação, ensejarão 
a rescisão contratual. 

 
2. A CONTRATADA não pode ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os créditos de 

qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste certame, salvo com autorização prévia e por escrito da 
CONTRATANTE. Deverá constar obrigatoriamente da autorização prévia que a CONTRATANTE opõe ao Cessionário 

dos créditos as exceções que lhe competirem, mencionando-se expressamente que os pagamentos ao Cessionário 

estarão condicionados ao preenchimento pelo Cedente, de todas as suas obrigações contratuais. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1. Os casos omissos neste instrumento contratual serão resolvidos à luz da Lei Nacional nº 10.520, de 2002 e da Lei 

Nacional nº 8.666, de 1993. 
 

2. Qualquer tolerância por parte do Município, no que tange ao cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração das obrigações contratuais, novação, transação ou 

perdão, permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas do instrumento de contrato, devendo o Município exigir o 
seu cumprimento a qualquer tempo. 

 

3. A contratação do objeto licitado não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade 
entre o Município e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA designadas para a 

execução do objeto contratado, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e encargos 
decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria 

vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – LEI ANTICORRUPÇÃO: A CONTRATADA ao celebrar o presente instrumento 

contratual reafirma que conhece e entende os termos da Lei Nacional nº 12.846, de 2013 – Lei Anticorrupção -, 
comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições desta Lei. 

 

1. A CONTRATADA, por si e por seus administradores, diretores, funcionários, bem como seus sócios que venham a 
agir em seu nome, se obrigam a conduzir suas práticas comerciais, durante a execução deste contrato administrativo, 

de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis, bem como se compromete a não dar, oferecer, 
pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa 

de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a 
finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem 

indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem a Lei Anticorrupção. 

 
2. Qualquer descumprimento da Lei Anticorrupção pela CONTRATADA, em qualquer um dos seus aspectos, ensejará 

a rescisão imediata deste contrato administrativo, independentemente de qualquer notificação, sob pena do 
pagamento de multa equivalente a 50% do valor do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO: A publicação resumida deste instrumento de contrato, no Diário 
Oficial Eletrônico, será providenciada pelo Município no prazo de 20 (vinte) dias, contados do quinto dia útil do mês 

seguinte ao da assinatura. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO: Não obstante a boa fé das partes fica eleito o foro da Comarca de Sete 
Lagoas/MG para dirimir quaisquer questões oriundas da execução deste instrumento de contrato, com renúncia 

expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 
E por assim estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, para os mesmos fins e efeitos legais, juntamente com duas testemunhas que também o assinam. 
 

ASSINATURAS 


