PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
ESTADO MINAS GERAIS
EDITAL DE LICITAÇÃO
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI _ LC 147/2014
PROCESSO LICITÁTORIO Nº060/2017
PREGÃO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº. 033/2017
A Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata - MG, situada à Rua Joaquim Gomes Pereira, 825 –
Centro, mediante o pregoeiro designado por Despacho, torna público para o conhecimento dos
interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, por Registro de preço,
objetivando a aquisição de peças automotivas originais, para veículos leves e pesados da frota
municipal, por maior desconto em catálogo, por um período de 12 meses, atendendo solicitação
da secretaria municipal de transportes e limpeza urbana.
A abertura da sessão iniciar-se-á logo após o término do Credenciamento dos licitantes,
no dia 02 de maio de 2017, às 13:00 horas, podendo ser prorrogado, se necessário, a
critério do Pregoeiro, quando serão recebidos os envelopes documentação e propostas,
relativos à licitação. Caso não haja expediente nesta data, no primeiro dia útil subseqüente na
mesma hora e local aqui mencionados.
O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei 10.520/02,
subsidiariamente a Lei n°8.666/93, e suas alterações, bem como o Decreto Municipal n°083/03
de 17 de junho de 2003, Lei Complementar nº123/06 e suas alterações e pelas demais
normas e condições estabelecidas neste edital.
TIPO: MAIOR DESCONTO SOBRE TABELAS DE PREÇOS DE PEÇAS ORIGINAIS
I – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS
AUTOMOTIVAS ORIGINAIS, PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA
MUNICIPAL, POR MAIOR DESCONTO EM CATÁLOGO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES,
ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E
LIMPEZA URBANA.
- Anexo I – Declaração de enquadramento como ME, EPP e MEI;
- Anexo II – Declaração de habilitação;
- Anexo III – Declaração de que não emprega menores (art. 27, V, da Lei 8666/93).
- Anexo IV – Declaração de originalidade e autencidade dos catálogos de peças tabelas
de preços
- Anexo V – Especificações e quantitativos
- Anexo VI – Declaração de compatibilidade de peças e código no orçamento
- Anexo VII - Declaração de fatos não impeditivos
- Anexo VIII - Relação de veículos leves e pesados da frota municipal
- Anexo IX - Ata de Registro de preços
-Anexo X - Minuta de Contrato
II - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 – Na presente licitação somente será permitida a participação de Microempresas e/ou
Empresas de Pequeno Porte, conforme artigos 47 e 48, inciso I da Lei Complementar 123/2006,
ou ainda Microempreendedor Individual conforme Lei Complementar 128/08, nos termos da Lei
Complementar nº147/2014, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste edital e
anexos;.
2.1.1 As licitantes deverão apresentar, no credenciamento da sessão, as tabelas de preços
oficiais com preços sugeridos ao público pelo fabricante ou concessionário autorizado e o
catálogo de peças, vigentes, devendo ser anexada as respectivas notas fiscais de aquisição
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para fins de comprovação de originalidade e autenticidade dos mesmos, e quando for o caso,
também da tabela de preços. Para os itens que não sejam emitidas notas fiscais, tabelas ou
catálogos, estes deverão estar expressamente documentados pelo fabricante ou concessionário
autorizado. No caso das tabelas que não são mais disponibilizadas ao público, deverá ser
apresentada a declaração da concessionária que a mesma não é mais fornecida. Salientamos
que não serão aceitas ainda quaisquer formatações do teor oficial, e sempre que possível, os
preços deverão ser visualizados obrigatoriamente no catálogo de peças eletrônico. Todos os
itens serão conferidos e analisados no ato da sessão para devida aprovação, sujeitando a
desclassificação dos licitantes que não cumprirem o exigido. A não apresentação dos catálogos
será motivo de desclassificação do licitante.
2.1.1.2 A empresa deverá apresentar, junto ao catálogo de peças e tabelas de preços,
declaração de originalidade e autenticidade do mesmo, conforme modelo disponibilizado
no anexo IV, sob pena de indeferimento de seu credenciamento.
2.2 - As licitantes deverão apresentar, no dia e local mencionados no preâmbulo deste edital, 02
(dois) envelopes devidamente fechados, contendo no envelope n°1, sua proposta comercial
conforme solicitado no item 4 deste edital, e no envelope n°2 a documentação comprobatória da
habilitação solicitada no item VII deste edital, sendo que, ambos deverão conter, na parte
externa, além da razão social, CNPJ, endereço e telefone, os seguintes dizeres:
Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata – MG
Envelope n° 1 – “PROPOSTA COMERCIAL”
Processo Licitatório n° 060/2017 - Pregão n° 033/2017
Empresa ______________________________.
Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata – MG
Envelope n°2 – “DOCUMENTAÇÃO”
Processo Licitatório n° 060/2017 - Pregão n° 033/2017
Empresa ______________________________.
2.3 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
a) Concordatárias ou em processo de insolvência civil ou recuperação judicial, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensos por
esta administração ou que sido declaradas inidôneas por qualquer órgão;
c) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si,
ou ainda, qualquer que seja a sua forma de constituição;
d) E estrangeiras que não funcionem no país;
e) Que não atendam às exigências do edital.
III - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1 – A empresa proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro por
um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de
credenciamento, identificar-se exibindo carteira de identidade ou outro documento equivalente.
3.1.1 – Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
3.2 – Aberta à sessão, os interessados e seus representantes deverão estar devidamente
credenciados por instrumento público de procuração, ou por instrumento particular, com
poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome do proponente e com a apresentação do respectivo contrato social da
Empresa e últimas alterações; e sendo sócio, dirigente ou assemelhado da empresa
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proponente, deverá apresentar o respectivo Estatuto ou Contrato Social e últimas alterações, no
qual estejam expressos seus poderes e direitos para assumir obrigações decorrentes de tal
investidura. O contrato social poderá ser apresentado em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou autenticado pelo pregoeiro no ato da sessão. Se
as alterações contratuais, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num só documento,
devidamente registrado, bastará a apresentação da Alteração Contratual Consolidada e em
vigor.
3.3 – A licitante deverá apresentar declaração de fatos não impeditivos, conforme Anexo
VII deste edital.
3.4 - A licitante deve ainda apresentar uma declaração dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação conforme preceitua o inciso VII, art. 4° da Lei
10.520/2002, sob pena de desclassificação neste certame (modelo anexo II).
3.5 – Para efeito de aplicação da Lei Complementar nº. 123/06, os licitantes enquadrados
como microempresa ou empresa de pequeno porte devem apresentar obrigatoriamente
declaração do próprio licitante, conforme modelo anexo a este edital, acompanhada de
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, ou outro documento que comprove
seu enquadramento, registrado em cartório, para fins das prerrogativas da Lei
Complementar 123/06.
3.6 – Para MEI _ Apresentação obrigatória do certificado da condição de
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL acompanhado da Declaração conforme Anexo II do
Edital.
IV- PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE N°1
4.1 - A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de
acordo com as exigências constantes deste edital e anexos, de forma clara e detalhada, não
sendo admitido propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos:
a) Ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da proponente ou no anexo,
que compõe este edital, deve ser redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos
ou entrelinhas, datada, rubricada em todas as folhas e assinada a última folha por seu
representante legal;
b) Indicar nome ou razão social da proponente e CNPJ, o número deste pregão, o endereço
completo da proponente, telefone, fax e endereço eletrônico (se houver) - bem como o
número de sua conta corrente, o nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber
os seus créditos;
c) Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua
apresentação. As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como
válidas pelo período de 60 (sessenta) dias corridos.
d) Percentual de desconto a ser aplicado sobre a Tabela Oficial de Preços sugeridos ao
público de cada montadora, vigente, na data de apresentação da proposta, junto aos quais
considerar-se-ão inclusas todas e quaisquer despesas incidentes sobre o objeto licitado
(tributos, seguros, fretes, encargos de qualquer natureza).
e) Laudo de aprovação dos catálogos e tabelas conforme item 2.1.1;
f) Não serão aceitas quaisquer formatação que não seja a do teor oficial e sempre que
possível os preços deverão ser visualizados obrigatoriamente nos catálogos de peças.
4.2 - A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao
pregoeiro, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
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4.3 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
4.4 - A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será
interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear
acréscimo após a abertura das propostas.
4.5 - A participação do presente certame, implica no reconhecimento e aceitação das clausulas
e condições nele contidas.
V - DA DESCLASSIFICAÇÃO
Serão desclassificadas:
a) as propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório deste edital;
b) as propostas que apresentem preços simbólicos, irrisórios ou incompatíveis com os preços
de mercado, assim considerado o preço da proposta escrita ou lance verbal,
manifestamente inexequível, que não demonstre sua viabilidade
c) as propostas que não atenderem aos objetivos deste edital;
d) as empresa que não tiver apresentado anteriormente as declarações citadas no subitem 3.3
e 2.1.1.2.
e) as propostas que não apresentarem marca dos produtos.
f) Não serão motivos de desclassificação as simples omissões irrelevantes para o
entendimento da proposta e que não causem prejuízo à administração.
VI - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1 - Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o maior desconto sobre as
tabelas de preços de peças originais.
6.2 - No caso de se verificar empate entre duas ou mais propostas e estando superada a fase
de lances verbais, a classificação será obtida mediante sorteio realizado no próprio ato, vedado
qualquer outro tipo de procedimento.
6.3 - O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira
classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito.
6.4 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pela
licitante que tiver formulado, com base nos dados cadastrais, bem como documentação
apresentada na própria sessão.
6.5 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital, pelo pregoeiro.
6.6 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital.
6.7 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita e maior desconto nas tabelas de peças.
6.8 - As propostas enviadas via correio, deverão conter os dois envelopes (propostas e
documentação) acompanhados da apresentação da Declaração de Habilitação,
Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte,
acompanhada de CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL que conste o seu
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enquadramento (ME, EPP ou MEI) para fins das prerrogativas da Lei Complementar
123/06; Deverá apresentar ainda obrigatoriamente cópia do Contrato Social e alterações
(caso existam), juntamente com a cópia do documento pessoal do sócio administrador
devidamente autenticado pelo Órgão competente, em envelope separado.
VII - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – (ENVELOPE N° 2)
7.1 - O envelope n° 2 – DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
b) Certidão de regularidade expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.
c) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
(FGTS).
d) Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, art 27 inc.v; devidamente assinado pelo representante legal (modelo anexo III).
e) Prova de Regularidade para Com a Fazenda Federal que abrange as contribuições sociais
previstas nas alíneas „a‟ a „d‟ do parágrafo único do art. 11 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de
1991.
f) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual.
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação da CNDT.
h) Certidão negativa de pedido de concordata, processo de insolvência civil ou recuperação
judicial, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica ou domicílio da pessoa
física, datada de até 90 dias anteriores à data da presente licitação.
7.2 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou autenticados pelo Pregoeiro
na própria sessão, podendo ser consultados e emitidos pela INTERNET.
7.3 - O pregoeiro poderá no ato da abertura dos envelopes documentação, a seu critério, aceitar
documentos que complementem a comprovação de situação exigida para habilitação.
7.4 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito da regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma
restrição.
7.5 - Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno
porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo momento inicial corresponderá
ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual
período, a critério da administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
7.6 - Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou
apresentá-los em desacordo com as exigências deste edital, ressalvadas as restrições
relativas à regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos
da Lei Complementar nº123/06.
VIII – DA SESSÃO DO PREGÃO
8.1 – A sessão de recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e os
documentos para habilitação será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo
deste edital, sendo recomendável a presença dos participantes com 10 (dez) minutos de
antecedência em relação ao horário previsto para a sua abertura, especialmente quando
necessária a autenticação de documentos, e desenvolver-se-á da seguinte forma:
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8.2 – Declarada aberta a sessão, serão convidados os representantes das empresas que se
fizerem presentes para apresentarem junto à mesa os documentos necessários ao
credenciamento e/ou representação, na forma do item III do edital, os quais poderão ser vistos e
conferidos por todos os participantes e, necessariamente, rubricados.
8.3 – Em seguida serão anunciadas as empresas legalmente representadas, não se admitindo
novos proponentes.
8.4 – Abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e a escolha daquela que
apresentar o MAIOR DESCONTO SOBRE AS TABELAS DE PREÇOS DE PEÇAS ORIGINAIS
sendo classificadas aquelas cujas variações situar-se no limite de até10% (dez por cento) do
valor do maior desconto proposto. Em não havendo pelo menos 3 (três) propostas naquelas
condições, escolha de tantas quantas forem necessárias, na ordem crescente do preço
ofertado, para alcançar o número mínimo de 3 (três) participantes, exceto se igual ou maior
número de licitantes não estiver participando do certame.
8.5 – Análise de todas as propostas quanto à sua conformidade com as exigências do edital,
procedendo-se a desclassificação daquelas desconformes e a sua substituição por outra, de
forma a definir aquelas que se encontrarem aptas para a fase de lances verbais.
8.6 – Início da fase dos lances verbais, os quais serão formulados pelos proponentes de forma
sucessiva, em valores numéricos distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de
maior desconto, observando o seguinte:
8.6.1 – As rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes forem necessárias, tendo
como máximo o período de 10 (dez) minutos para a conclusão dos lances verbais de cada item.
A critério do(a) pregoeiro(a), o referido período poderá ser prorrogado.
8.6.2 – A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, de forma
a definir a sequência dos lances ulteriores.
8.6.3 – O lance inicial ofertado deverá sempre cobrir o valor da proposta de maior desconto; e a
partir de então o lance de maior desconto da rodada em andamento ou precedente, conforme o
caso.
8.6.4 – A desistência em apresentar lance verbal, quando para esse fim convocado, implicará
na exclusão do licitante quanto à fase de lances verbais, mantendo-se, todavia, o último preço
por ele apresentado para efeito da classificação final das propostas.
8.7 – Havendo empate, nos termos do § 2º do art. 44 da Lei Complementar nº123/06, a
microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá manifestar seu
interesse em apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 minutos após o encerramento
dos lances, sob pena de preclusão, conforme § 3º do art. 45 da Lei Complementar nº123/06.
8.8 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada, nos termos do § 2º do art. 44 da Lei
Complementar nº123/06.
8.9 - Para efeito do exercício do direito de preferência das microempresas ou empresas de
pequeno porte previsto no art. 44 da Lei Complementar nº123/06, proceder-se-á na forma do
art. 45 do dispositivo legal mencionado.
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8.10 – Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá
ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.
8.11 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura
do envelope contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor
proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital.
a) A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
declinarem da formulação de lances.

8.12 – Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor.
a) Observar-se-á o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 43 da Lei Complementar nº123/06, no
caso de declaração de vencedor da licitação enquadrado como microempresa e
empresa de pequeno porte.
8.13 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado o vencedor.
8.14 – Caso ocorram as hipóteses do subitem 8.13, ou de não haver oferta de lances verbais,
ou mesmo quando houver ofertas de lances verbais, após a decisão do pregoeiro, em qualquer
dos casos, quanto à aceitabilidade da proposta ainda será lícito ao pregoeiro negociar
diretamente com o proponente para a obtenção de preço melhor do que aquele ofertado.
8.15 – A desistência dos lances ofertados sujeita o seu proponente às penalidades cabíveis.
8.16 – Encerrada a etapa de oferta de lances, as propostas serão ordenadas exclusivamente
pelo critério de maior desconto, sendo objeto de exame e decisão motivada quanto à
aceitabilidade do valor apresentado por aquela classificada em primeiro lugar.
8.17 - Sendo aceitável a oferta da proposta classificada em primeiro lugar, em relação ao seu
proponente será verificado o atendimento das condições habilitatórias, mediante abertura do
respectivo envelope de documentação, na forma do item VII deste edital.
8.18 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item do Pregão.
8.19 – Se todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá fixar o prazo de
08 (oito) dias úteis para apresentação de outras propostas escoimadas das causas em
decorrência das quais foram desclassificadas.
8.20 – Da reunião lavrar-se-à ata circunstanciada, ao final assinada pelo Pregoeiro e licitantes
presentes, facultada a assinatura dos membros da equipe de apoio e ouvintes, na qual serão
registrados todos os fatos relevantes da sessão.
8.21 – A adjudicação do objeto obedecerá à estrita ordem de classificação e será praticada pelo
pregoeiro na própria ata de reunião.
8.22 - O licitante estará sujeito as penas do art. 7º da Lei 10520/2003, quando convocado dentro
do prazo de validade da sua proposta, ou na fase pertinente, praticar as seguintes condutas:
a) não celebrar o contrato;
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b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) não mantiver a proposta;
e) falhar ou fraudar na execução do contrato;
f) comportar-se de modo inidôneo;
g) cometer fraude fiscal.
IX – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
9.1 - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.
9.2 - Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.
9.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do
certame.
9.4 – Não serão aceitas impugnações e recursos enviados via fax ou e-mail.
X – DOS RECURSOS
10.1. Declarada a vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias para
apresentação das razões e de igual prazo para as contrarrazões, contados a partir do término
do prazo da recorrente, independentemente de qualquer comunicado, sendo-lhes assegurada
vista dos autos.
10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do
direito de recurso e adjudicação do objeto pelo pregoeiro à vencedora.
10.3 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.4 - Qualquer recurso de impugnação contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
10.5 - Os recursos deverão observar os seguintes requisitos:
a) Serem digitados e devidamente fundamentados;
b) Serem assinados por representante legal da licitante;
c) Não serão aceitos recursos enviados via fax ou e-mail.
XI - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
02.01.01.04.122.0001.4.002.33.90.30.100
02.01.02.06.181.0101.4.012.33.90.30.100
02.05.03.23.695.0502.4.083.33.90.30.100
02.06.02.20.606.0604.4.089.33.90.30.100
02.08.02.12.361.0803.4.104.33.90.30.122
02.08.02.12.361.0803.4.104.33.90.30.145
02.10.01.18.541.1001.4.118.33.60.30.100
02.11.01.04.122.0001.4.123.33.90.30.100
02.11.02.15.451.1101.4.125.33.90.30.100
02.13.02.04.122.1301.4.161.33.90.30.100

02.01.02.03.181.0101.4.011.33.90.30.100
02.03.01.06.181.0301.4.021.33.90.30.100
02.06.01.11.333.0601.4.086.33.90.30.100
02.08.01.12.122.0001.4.096.33.90.30.101
02.08.02.12.361.0803.4.104.33.90.30.101
02.09.03.04.123.0001.4.114.33.90.30.100
02.10.02.18.541.1003.4.121.33.90.30.100
02.11.02.04.122.0001.4.124.33.90.30.100
02.11.02.15.451.1101.4.126.33.90.30.100
02.13.03.15.452.1302.4.193.33.90.30.100
8

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
ESTADO MINAS GERAIS
0204.01.08.122.0401.4.026.3390.30.100
0204.01.08.122.0404.4.028.3390.30.100
0204.02.08.122.0401.4.029.3390.30.100
0204.02.08.243.0402.4.030.3390.30.129
0204.02.08.243.0403.4.032.3390.30.129
0204.02.08.244.0401.4.038.3390.30.100
0204.02.08.244.0402.4.039.3390.30.100
0204.02.08.244.0402.4.039.3390.30.156
0204.02.08.244.0403.4.045.3390.30.100
0204.02.08.244.0403.4.045.3390.30.156
0204.03.08.243.0401.4.050.3390.30.100
0212.01.10.122.1201.4.129.339030.152
0212.01.10.301.1201.4.131.339030.102
0212.02.10.122.1201.4.134.339030.102
0212.03.10.301.1202.4.147.339030.148
0212.03.10.301.1202.4.148.339030.148
0212.03.10.301.1202.4.149.339030.102
0212.03.10.302.1203.4.151.339030.102
0212.03.10.302.1203.4.152.339030.149
0212.03.10.302.1203.4.153.339030.102
0212.03.10.302.1203.4.154.339030.102
0212.03.10.302.1204.4.155.339030.102
0212.04.10.305.1205.4.157.339030.102
0212.04.10.305.1205.4.157.339030.155

0204.01.08.122.0401.4.026.3390.30.129
0204.01.08.122.0404.4.028.3390.30.129
0204.02.08.243.0402.4.030.3390.30.100
0204.02.08.243.0403.4.032.3390.30.100
0204.02.08.243.0403.4.033.3390.30.100
0204.02.08.244.0401.4.038.3390.30.129
0204.02.08.244.0402.4.039.3390.30.129
0204.02.08.244.0402.4.040.3390.30.100
0204.02.08.244.0403.4.045.3390.30.129
0204.03.08.243.0401.4.048.3390.30.100
0212.01.10.122.1201.4.129.339030.102
0212.01.10.122.1201.4.130.339030.102
0212.01.10.301.1201.4.133.339030.102
0212.03.10.301.1202.4.147.339030.102
0212.03.10.301.1202.4.148.339030.102
0212.03.10.301.1202.4.148.339030.155
0212.03.10.302.1202.4.150.339030.102
0212.03.10.302.1203.4.152.339030.102
0212.03.10.302.1203.4.152.339030.155
0212.03.10.302.1203.4.153.339030.149
0212.03.10.302.1203.4.154.339030.149
0212.04.10.304.1205.4.156.339030.102
0212.04.10.305.1205.4.157.339030.150
0212.04.10.305.1205.4.158.339030.102

XII – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1 - Obriga-se a contratada a entregar o objeto desta licitação dentro dos respectivos prazos
de validade da Ata de Registro de Preço e observado os prazos e condições estabelecidos,
devendo promover imediatamente a troca dos objetos que porventura não atendam as
condições gerais constantes deste Edital, da descrição do objeto (Anexo V) e da Ata de
Registro de Preço (Anexo IX).
12.2 - Arcar com os tributos Federais, Estaduais e Municipais que incidirem sobre o objeto.
12.3 - Cumprir todas as normas, posturas e regulamentos: Municipal, Estadual e Federal e
outros que porventura venham a incidir no fornecimento dos objetos licitados.
XIII – CONDIÇÕES CONTRATUAIS E DA ENTREGA
13.1 - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS a ser firmada em decorrência desta licitação poderá ser
rescindida a qualquer tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou
extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79 da lei
8.666/93.
13.2 - A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência parcial, bem
como a fusão, a cisão ou a incorporação, só serão admitidas quando apresentada a documentação
comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências e com o consentimento prévio e por escrito
da Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata e desde que não afete a boa execução do contrato.
13.3 – Os produtos deverão ser entregues conforme os padrões e normas técnicas aplicadas à
espécie, responsabilizando-se o licitante vencedor, integralmente pela qualidade e originalidade
dos mesmos.
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13.4 – Quando do pedido enviado à licitante, a empresa deverá enviar, no ato da entrega, a
declaração de compatibilidade do orçamento, peça e código do catálogo, conforme modelo previsto
no anexo VI.
13.5 – No ato do recebimento das peças, a Secretaria requisitante deverá abrir diligência em
concessionárias oficiais e/ou casas de peças, a fim de confrontar a idoneidade do orçamento
recebido, com o código da peça requisitada e o preço previsto na tabela, com a finalidade de
apurar a aplicação do desconto.
13.5.1 – Estando em conformidade, o setor requisitante irá comunicar ao setor de compras, por
escrito, sobre a conformidade do preço, código e tabela, autorizando o seu pagamento.
13.5.2 – Sendo constatada irregularidade no orçamento e entrega referente à peça, seu código,
descrição e preços de tabela, de modo a fraudar o desconto ofertado na licitação, o Setor
requisitante deverá informar ao setor de compras o código correto, devendo simular o desconto
com o código do produto e preços corretos, para retenção e abatimento do valor no futuro
pagamento;
Sem prejuízo da correção realizada, o setor deverá extrair cópia do procedimento, juntamente com
as declarações previstas no anexo IV e VI, e encaminhar cópia à Secretaria Municipal de
Administração e Governo, para as devidas apurações, e suas consequências penais, civis e
administrativas.
13.6 - O licitante vencedor deverá entregar os objetos desta licitação nos Almoxarifado da
Secretaria Municipal de Transporte, após a emissão da ordem de fornecimento, no prazo máximo
de 12 (doze) horas a contar da data da emissão desta.
XIV – PAGAMENTO
14.1 - O pagamento será efetuado até o 10º(décimo) dia útil após entrega do produto e da
declaração do anexo VI, e da declaração de conformidade emitida pela Secretaria de
Transporte. Bem como a emissão da respectiva Nota Fiscal entregue no Almoxarifado da
Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata.
14.2 - As empresas deverão emitir nota fiscal eletrônica e enviar juntamente com o Danfe, o
arquivo XML para o endereço almoxarifado@lagoadaprata.mg.gov.br.
XV – SANÇÕES
15.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora,
sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, resguardados os
procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:
a) Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento) calculada sobre o valor
total da ata de registro de preços, por dia de atraso na entrega, até o limite de 20 (vinte) dias,
caracterizando inexecução parcial;
b) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme
disposto no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93;
c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de
Lagoa da Prata enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;
d) Advertência escrita.
e) Caso venha desistir da entrega dos objetos, além de outras cominações legais, a multa será de
20% (vinte por cento) sobre o valor do total dos mesmos.
15.2 - A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Lagoa da Prata, via
Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de
recebimento da notificação enviada pela Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, sendo que
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poderá ser automaticamente descontada dos créditos que a empresa tiver junto ao Município,
devendo ser aplicadas por ato do Secretário Municipal de Administração, facultada a defesa da
Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao processo.
15.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, previstas na lei 8.666/93, inclusive a
responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à
Administração.
15.4 - Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o
contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93.
XVI - DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos e
supressões que se fizerem necessários, observados os termos dos §§ 1° e 2° do art. 65 da lei
8.666/93.
16.2 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura ata de registro de
preço.
16.3 - Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação regedora,
em especial a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar 123/06.
16.4 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

Lagoa da Prata, 06 de abril de 2017.

PREGOEIRO
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TERMO DE REFERENCIA
PREGÃO 033/2017 – PRC 060/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS
AUTOMOTIVAS ORIGINAIS, PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA
MUNICIPAL, POR MAIOR DESCONTO EM CATÁLOGO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES,
ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E
LIMPEZA URBANA.
- Anexo I – Declaração de enquadramento como ME, EPP e MEI;
- Anexo II – Declaração de habilitação;
- Anexo III – Declaração de que não emprega menores (art. 27, V, da Lei 8666/93).
- Anexo IV – Declaração de originalidade e autencidade dos catálogos de peças tabelas
de preços
- Anexo V – Especificações e quantitativos
- Anexo VI – Declaração de compatibilidade de peças e código no orçamento
- Anexo VII - Declaração de fatos não impeditivos
- Anexo VIII - Relação de veículos leves e pesados da frota municipal
- Anexo IX - Ata de Registro de preços
-Anexo X - Minuta de Contrato
Critérios de Aceitação do bem a ser adquirido:
O licitante vencedor deverá entregar o objeto desta licitação no Almoxarifado da Secretaria
Municipal de Transportes após a emissão da ordem de fornecimento, no prazo máximo de 12
(doze) horas a contar da data da emissão desta.
A contratada é obrigada a substituir, de imediato e às suas expensas, produtos em que se
verifiquem irregularidade.
Os produtos deverão ser entregues conforme os padrões e normas técnicas aplicadas à
espécie, responsabilizando-se o licitante vencedor, integralmente pela qualidade e
originalidade dos mesmos.
Quando do pedido enviado à licitante, a empresa deverá enviar, junto à peça, a declaração de
compatibilidade do orçamento, peça e código do catálogo, conforme modelo previsto no anexo
VI.
Recebida a peça, a Secretaria requisitante deverá abrir diligência em concessionárias oficiais
e/ou casas de peças, a fim de confrontar a idoneidade do orçamento recebido, com o código da
peça requisitada e o preço previsto na tabela, com a finalidade de apurar a aplicação do
desconto.
Estando em conformidade, o setor requisitante irá comunicar ao setor de compras, por escrito,
sobre conformidade do preço, código e tabela, autorizando o seu pagamento;
Sendo constatada irregularidade no orçamento e entrega referente à peça entregue, seu
código, descrição e preços de tabela, de modo a fraudar o desconto ofertado na licitação,
o Setor requisitante deverá informar ao setor de compras o código correto, devendo
simular o desconto com o código do produto e preços corretos, para retenção e
abatimento do valor no futuro pagamento;
Sem prejuízo da correção realizada, o setor deverá extrair cópia do procedimento,
juntamente com as declarações previstas no anexo VI e VII, e encaminhar cópia à
Secretaria Municipal de Administração e Governo, para as devidas apurações, e suas
consequências penais, civis e administrativas.
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Procedimento de Fiscalização:
As peças e acessórios adquiridos, quando de sua entrega deverão estar em conformidade com
o exigido em edital, devidamente fiscalizado por responsável da Secretaria de Transportes.
Penalidades Aplicáveis: O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela
licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal, resguardados os
procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:
a) Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento) calculada sobre o valor
total estimado da ata de Registro de Preços, por dia de atraso na entrega dos objetos, até o
limite de 20 (vinte) dias, caracterizando inexecução parcial;
b) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme
disposto no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93;
c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de
Lagoa da Prata enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;
d) Advertência escrita.
- Caso venha desistir da ata de Registro de Preços, além de outras cominações legais, a multa
será de 20% (vinte por cento) sobre o valor da mesma.
- A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Lagoa da Prata, via
Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de
recebimento da notificação enviada pela Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, sendo que
poderá ser automaticamente descontada dos créditos que a empresa tiver junto ao Município,
devendo ser aplicadas por ato do Secretário Municipal de Administração, facultada a defesa da
Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao processo.
- As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, previstas na lei 8.666/93, inclusive
a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à
Administração.
- Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o
contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93.
Cronograma Físico-Financeiro de desembolso: O pagamento será efetuado até o 10º
(décimo) dia útil após entrega do produto e da declaração do anexo VI, e da declaração de
conformidade emitida pela Secretaria de Transportes, bem como a emissão da respectiva Nota
Fiscal entregue no ALMOXARIFADO da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA.

Pregoeiro
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ANEXO I
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

À Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata
Pregoeiro Municipal
Processo nº. 060/2017
Pregão Presencial nº. 033/2017

A empresa ______________________________________________________inscrita no CNPJ
sob o nº_______________________, domiciliada na Rua _____________________,
DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº123 de
14/12/2006, que:
a) se enquadra como MICROEMPRESA – ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE –
EPP ou Microempreendedor Individual.
b) a receita brutal anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II
(EPP) do art. 3º da Lei Complementar nº123 de 14/12/2006;
c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º da mesma lei, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data

__________________________________________________________
Assinatura, nome e número de identidade do declarante

OBSERVAÇÃO:
APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE
CREDENCIAMENTO.
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

PREGÃO N.º____________
PROCESSO N.º__________

A
EMPRESA
_____________________________________,
INSCRITA
NO
CNPJ
________________________, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA QUE CUMPRE
PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO CONFORME PRECEITUA O INCISO 7, ARTIGO 4 DA LEI
10.520/2002.

LAGOA DA PRATA MG, _____/______/________

________________________________
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DO ART. 27, V, DA LEI 8666/93

____________________________________________________, INSCRITO NO CNPJ SOB O
Nº._______________________________, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL
SR(A)._________________________________________, PORTADOR(A) DO DOCUMENTO Nº
__________________________, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. 27 DA
LEI 8.666/93, ACRESCIDO PELA LEI Nº.9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA
MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA
MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

LAGOA DA PRATA, _____ DE ____________ DE _______

____________________________________
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE E AUTENCIDADE DOS CATÁLOGOS DE PEÇAS TABELAS DE
PREÇOS

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob
o nº._______________________________, por intermédio de seu representante legal
Sr(a)._________________________________________, portador(a) do documento Nº
__________________________, DECLARA, para os devidos fins de direito, sejam
penais, civis ou administrativos, que os catálogos de peças e tabelas de preços
entregues ao setor de licitações são originais e autênticos.

DECLARA, ainda, que está ciente de que eventuais irregularidades na
autenticidade destes podem caracterizar os crimes previstos no art. 299 do
Código Penal, bem como os previstos nos art. 90 e 96 do art. 8666/93.

Lagoa da Prata, _____ de ____________ de 2017
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ANEXO V
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
PRC 060/2017
PREGÃO 033/2017
ITEM

QUANTIDADE

CATÁLOGO

1

1 Peça

CATÁLOGO PEÇAS CAMINHÕES M.B.

2

1 Peça

CATÁLOG PEÇAS CAMINHÕES VW.

3

1 Unidade

CATÁLOGO PEÇAS CATERPILLAR.

4

1 Peça

CATÁLOGO PEÇAS CHEVROLET.

5

1 Peça

CATÁLOGO PEÇAS CITROEN.

6

1 Peça

CATÁLOG PEÇAS FIAT.

7

1 Peça

CATÁLOGO PEÇAS FIAT ALLIS.

8

1 Peça

CATÁLOGO PEÇAS IVECO.

9

1 Peça

CATÁLOGO PEÇAS LS TRACTOR.

10

1 Peça

CATÁLOG PEÇAS MASSEY FERGUSON.

11

1 Peça

CATÁLOG PEÇAS MITSUBISHI.

12

1 Unidade

CATÁLOGO PEÇAS NEW HOLLAND.

13

1 Unidade

CATÁLOGO PEÇAS RANDON.

14

1 Peça

CATÁLOGO PEÇAS RENAULT.

15

1 Peça

CATÁLOGO PEÇAS VOLARE.

16

1 Peça

CATÁLOGO PEÇAS VOLKSWAGEN.

MARCA

DESCONTO
SOBRE A
TABELA

PRAZO DE ENTREGA ________________________________________________

VALIDADE DA PROPOSTA _____________________________________________

________________________________________________
Assinatura do representante legal da Empresa
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PEÇAS E CÓDIGO NO ORÇAMENTO
Pregão 15/2016
PRC 748/2015

__________________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº._______________________________, por intermédio de seu representante legal
Sr(a)._________________________________________, portador(a) do documento Nº
__________________________, DECLARA, para os devidos fins de direito, sejam
penais, civis ou administrativos, que as peças ora entregues são compatíveis com o
código de tabela e catálogo previstos para o veículo e chassis informados, estando o
seu preço e códigos de acordo com o desconto ofertado e registrado no processo
licitatório.
VEÍCULO

CHASSIS

PRODUTO

CÓDIGO DO
PRODUTO

PREÇO DE
TABELA

DESCONTO

PREÇO
COM
DESCONTO

DECLARA, ainda, que está ciente de que eventuais irregularidades no presente
fornecimento podem caracterizar os crimes previstos no art. 299 do Código Penal,
bem como os previstos nos art. 90 e 96 do art. 8666/93.

Lagoa da Prata, _____ de ____________ de 2017

____________________________________
Representante Legal
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE FATOS NÃO IMPEDITIVOS

A empresa -------------------------------------------, estabelecida a Rua ----------------------------------em --------------------------------------------, inscrita no CNPJ---------------------, declara para os devidos fins
penais, civis e administrativos que não possui fatos impeditivos para contratar com a
administração em nenhum órgão público das esferas Federal, Estadual e municipal.
Declara, ainda, que está ciente de que esta declaração, em caso de falsidade, enseja a
caracterização do crime previsto no art. 299 do Código Penal, e que em caso de
contratação com a administração pública o crime previsto no art. 97 da Lei 8666/93,
conforme disposto em seu §1º.

Lagoa da Prata, ----- de ---------------- de 2017.
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ANEXO VIII

RELAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL

Gab. Prefeito
HLF6190
328664871
Guarda
HLF8578
459440152
Patrimonial
CREAS
HLF4059
252501420
Família
HLF3184
214359824
Acolhedora
FMAS
HLF4060
252500440
FMAS
PUQ7784 1017535660
Conselho Tutelar HLF7241 360997430
SINE
HMH1849 955244897
Parques e Jardins PWA2913 1048886600
Gab. Obras
HLF5903 323615902
Gab. Obras
HMG6004 874550378
S. Saúde
HMN6464 915569140
S. Saúde
OOW9610 490311105
PSF
HLF8834 464619181
PSF
OOZ5246 492572240
Un. Saúde
HLF3775 231837909
Pronto Socorro
PXF8398 1039821631
Pronto Socorro
PVK8170 1034734552
Pronto Socorro
HMN6466 915573288
Pronto Socorro
HMN7329 939903920
Pronto Socorro
HLF7534 384424961
CAPS
HMG6005 874550084
VISA
HLF3774 231836902
VIEP
PWI3509 1055975613
S. Saúde
PUU8432 1021271087
VIEP
PYX4941 1105885485

FIAT LÍNEA LX 1.8

2011

9BD11054DB153996

FIAT/UNO MILLE WAY ECONOMY

2012

9BD15844AC6692561

FIAT/UNO MILLE ECONOMY

2010

9BD15822AB6511538

FIAT/UNO MILE ECONOMY

2010

9BD15822AB6473402

FIAT/UNO MILLE ECONOMY
FIAT/UNO WAY 1.4
FIAT/UNO MILLE ECONOMY
FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX
FIAT UNO VIVACE 1.0 FLEX
FIAT/UNO MILLE WAY ECONOMY
FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX
FIAT/FIORINO UNIVIDAS
FIAT/UNO MILLE ECONOMY
FIAT/UNO MILLE ECONOMY
FIAT/UNO MILLE ECONOMY
FIAT/DUCATO MINIBUS MUL
FIAT/DOBLO VIDA AMB. CARGO 1.4 FLEX
FIAT/DOBLO TRANSFORM AMB. 1.4 FLEX
FIAT/FIORINO UNIVIDAS
FIAT/DUCATO MAXI
FIAT/DUCATO MX BOATA AMB.
FIAT/UNO MILLE FIRE
FIAT/UNO MILLE ECONOMY
STRADA WORKING 1.4 FLEX
FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX
FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FLEX

2010
2014
2011
2008
2015
2011
2005/06
2007
2012
2012
2012
2010
2015
2014
2007
2007
2011
2005
2010
2015
2014
2016

9BD15822AB6510279
9BD195163E0599653
9BD15822AC6581848
9BD15822786091242
9BD19515ZF0672345
9BS15844AC6579605
9BD15822764792431
9BD25504978795934
9BD15822AD6768495
9BD15822AD6713367
9BD15822AD6773734
93W245L34B2060562
9BD22315UF2040466
9BD223153E2038440
9BD25504978797937
93W245G3382020068
93W245G24C2084028
9BD15822764792547
9BD15822AB6506523
9BD57814UF7937213
9BD119609E11202014
9BD11970UG1136086

2010
2008
2009
2013
2009
2008
2011
2012

9BWAA05W8BP061871
9BWAA05W19P062533
9BWKB05W1AP039811
9BWAB45UOET032945
9BWMF07X49P026176
9BWMF07X89P024785
9BWMF07X5CP007501
9BWMF07X5DP000954

Veículos FIAT

Veículos VW
Guarda Patrimonial
CRAS
Gab. Educação
Gab. Educação
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar

HGF0441
HMN9216
HLF1168
OQK8267
HLF0424
HLF0497
HLF6940
HLF9065

270162526
987322613
163861145
556288211
142546836
144282275
344552110
470130300

VW/GOL 1.0
VW/GOL CITY 1.0
VW/SAVEIRO 1.6
VW/NOVO GOL 1.6 CITY
VW/KOMBI
VW/KOMBI
VW/KOMBI
VW/KOMBI
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Gab. Obras
S. Saúde
S. Saúde
S. Saúde
Un. Saúde
Pronto Socorro
Transportes
Transportes

PVW8556
OQU3977
PUR5075
PUR5083
HMN6290
HMN8863
PUK0981
HLF6367

1046010325
572269439
1018366331
1018367222
911217282
978275292
1125066749
331677229

GOL SPECIAL MB FLEX
VW/GOL 1.0 G4
VW/UP TAKE MA
VW/UP TAKE MA
VW/KOMBI
VW/WILLIAM SAVEIRO AMB.
VW/SAVEIRO CS ST MB
VW/SAVEIRO 1.6 CS

881481270
331679353
859002241
1003447802
491576390

VW/15180 CAMINHÃO COMP
VW/17.180 EURO3 WORKER
VW/15180 CAMINHÃO COMP
VW/26.280 CRM 6X4
VW/15.190 EOD Escolar HD

2015
9BWAA45U6FP567212
2013
9BWAA05W1EP023547
2014/15 9BWAG4121FT550957
2014/15 9BWAG4121FT551297
2007
9BWGF07XX7P011627
2008
9BWKC05W29P052169
2014
9BWKB45UOFP052644
2011
9BWKB05U1CP029586

Veículos VW (pesado)
Limpeza Urbana
Limpeza Urbana
Limpeza Urbana
Transportes
Escolar

GOZ8866
HLF6368
HMN2712
OXF7232
NXX1670

2005
2011
2005
2013
2012

9BWNE72S26R608496
9533182T2BR149195
9BWNE72S15R525978
953658262ER416092
9532E82W3DR302213

Veículos MERCEDES BENS (pesado)
PETI
Transportes
Transportes

HMN7557 946596662
HMG6832 878672265
HMG6900 879180455

M.BENZ/COMIL VERSATILE
M.BENZ/ATEGO 1418 BASC
M.BENZ/ATEGO 1418 BASC

2007
2006
2006

9BM3840678B566496
9BM9580346B470808
9BM9580346B471411

IVECO/CITYCLASS 70C16
IVECO/CITYCLASS 70C16
CAMINHÃO IVECO TECTOR 170E22
CAMINHAO IVECO TECTOR 170E22

2010
2010
2014
2014

93ZL68B01B8422273
93ZL68B01B8422203
93ZA1RGHOE8926559
93ZA1RGHOE8927797

509340652
510868550
510853110

MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO
MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO
MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO

2012
2012
2012

93PB58M1MDC045061
93PB58M1MDC045062
93PB58M1MDC045060

1018368342
1018369691
1018369330
1018370207
490312608
1020604376

MICROONIBUS CITROEM/JUMPER M33M 2.3
MICROONIBUS CITROEM/JUMPER M33M 2.3
MICROONIBUS CITROEM/JUMPER M33M 2.3
MICROONIBUS CITROEM/JUMPER V35LH 23S
CITROEN/JUMPER V35LH 23S
CITROEN/JUMPER M33M 2.3

2014
2014
2014
2014
2012
2014

935ZBWMMBE2139570
935ZBWMMBE2139602
935ZBWMMBE2139583
935ZCWMNCE2124848
935ZCWMNCD2094085
935ZBWMMBE2140831

RENAULT/SANDERO AUT 1016V
I/RENAULT KANGOO
I/RENAULT KANGOO

2013
2013
2013

93YBSR6RHEJ774991
8A1FC1415EL642702
8A1FC1415EL609723

GM/ZAFIRA COMFORT

2008

9BGTS75WO8C178634

Veículos IVECO (pesado)
Escolar
Escolar
Limpeza Urbana
Limpeza Urbana

HLF5584
HLF5808
PUO9344
PVW2055

307411303
321835484
1016213821
1040706158

Veículos VOLARE ( pesado)
Escolar
Escolar
Escolar

OPH5078
OPI2037
OPI2041

Veículos CITROEN
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
S. Saúde
S. Saúde

PUR5067
PUR5044
PUR5054
PUR5063
OOW9618
PVA4422

Veículos RENAULT
S. Saúde
Pronto Socorro
Pronto Socorro

OPQ9851 556617550
OPQ8609 533929180
OPQ8610 533928923

Veículo CHEVROLET / GM
S. Saúde

HMH2360 962925373

Veículo MASSEY FERGUSON (pesado)
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Transportes

HMM5221 249874997

RETRO MAXION MX750 2WD 1997

1997

7500222450

RETROESCAVADEIRA RANDON RK406

2013

9AD406AKJD0005302

MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70

1991

S.70D-00749

MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B
TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 60 E
4X2 2005/06
TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL 75 E
4X2 2007/07
TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL 75 E
4X2 2010/10

2007

N6AF.00394

2005/06

A1N068504

2007

000217Z6CB16513

2010

B1N469299

CATERPILLAR 120 K

2014

CAT0120KCJAP05625

TRATOR LS PLUS 80

2015

9BLP08001FG000740

Veículos RANDON (pesado)
Transportes

Veículo FIAT ALLIS (pesado)
Transportes

Veículos NEW HOLLAND (pesado)
Transportes
Transportes
Transportes
Transportes

Veículo CATERPILLAR (pesado)
Transportes

Veículo LS TRACTOR (pesado)
Agricultura
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ANEXO IX
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA Nº_____ DE REGISTRO DE PREÇOS
PRC nº. 060/2017 - PREGÃO nº. 033/17
A Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata com sede e foro em Lagoa da Prata/MG,
localizada à Rua Joaquim Gomes Pereira, 825, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
18.318.618/0001-60, neste ato representada pelo Sr. Paulo Cesar Teodoro, portador da Carteira
Identidade nº..........., CPF nº. ............., considerando o julgamento da licitação na modalidade
Pregão por Registro de Preços nº. 033/17, Processo nº. 060/2017, RESOLVE registrar os
preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação
por ela(s) alcançada(s) e na quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho
de 1993 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
- A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS, PARA VEÍCULOS LEVES E
PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, POR MAIOR DESCONTO EM CATÁLOGO, POR
UM PERÍODO DE 12 MESES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRANSPORTES E LIMPEZA URBANA, especificado no Anexo V do
edital de Pregão por Registro de Preços nº. 033/17, que é parte integrante desta Ata,
assim com a proposta vencedora, independente de transcrição e mapas de apuração
Sintética e Analítica.
1.1 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do
Registro a preferencia de fornecimento em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1 O preço registrado e as quantidades solicitadas estão discriminados nos Mapas de
Apuração Analítico e Sintético, parte integrante desta Ata.
2.2 As especificações do objeto estão constantes no Anexo V do Edital do Pregão por
Registro de Preços nº. 033/17.
3. DO(S) DETENTOR(ES) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 Os fornecedor (es) classificados são os que seguem:
4. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da
homologação.
5. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO
5.1 O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado mediante assinatura de
Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão por Registro de
Preços nº. 033/17.
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5.2 A presente ata não implica em compromisso de fornecimento, podendo a
Administração realizar pedidos ou não sobre os itens registrados.
5.3 Após cumprir os requisitos de publicidade, o fornecedor ficará obrigado a atender
todos os pedidos efetuados durante a sua validade, dentro dos quantitativos
estimados, desde que sejam emitidas as ordens de fornecimento respectivas.
6. DAS CONDIÇÕES GERAIS
6.1 As condições gerais de prestação dos serviços, tais como prazo, as obrigações da
Administração e do fornecedor registrado, sanções e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Edital de Pregão nº. 033/17 e seus Anexos.
6.2 A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador do sistema de registro de
preços, desde que devidamente comprovada à vantagem.
7. DA DIVULGAÇÃO
7.1 O município publicará o resumo desta Ata de Registro de Preços no Diário Oficial
do Município nos termos da Lei 8.666/93.
7.2 Para firmeza e validade do pactuado, a prestante Ata foi lavrada em 02 (duas) vias
de igual teor, que depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sr.

Detentora da Ata
Sr(a).

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREGOEIRO MUNICIPAL

Testemunhas:
_______________________________
Nome:
RG:

_____________________________
Nome:
RG:
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ANEXO X
EDITAL DO PREGÃO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº033/2017
PROCESSO Nº060/2017
MINUTA DO CONTRATO Nº_____/2017
Contrato de prestação de serviço
entre Município de Lagoa da Prata e a
empresa _______________, com
fundamento
no
Processo
nº.
060/2017 – Pregão 033/2017.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO que entre si celebram, de um lado o Município de
Lagoa da Prata, inscrita no CNPJ sob o no 18.318.618/0001-60, com sede à Rua Joaquim Gomes
Pereira, 825, centro nesta cidade, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Paulo César
Teodoro, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado __________________, pessoa
jurídica inscrita no CNPJ N.º___________________,
com sede no endereço
________________________, representada por seu representante legal ___________________,
portador do CPF sob o nº ___________________, doravante denominada CONTRATADA,
mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O objeto do presente contrato é a aquisição de peças automotivas originais, para
veículos leves e pesados da frota municipal, por maior desconto em catálogo, por um
período de 12 meses, atendendo solicitação da secretaria municipal de transportes e
limpeza urbana conforme especificações e condições previstas no Edital do Pregão por
Registro de Preços nº. 015/2016 e nos respectivos termos de Referencias e Anexo V,
proposta vencedora, independente de transcrição.
Discriminação do objeto:
ITEM

QUANTIDADE

CATÁLOGO

1

1 Peça

CATÁLOGO PEÇAS CAMINHÕES M.B.

2

1 Peça

CATÁLOG PEÇAS CAMINHÕES VW.

3

1 Unidade

CATÁLOGO PEÇAS CATERPILLAR.

4

1 Peça

CATÁLOGO PEÇAS CHEVROLET.

5

1 Peça

CATÁLOGO PEÇAS CITROEN.

6

1 Peça

CATÁLOG PEÇAS FIAT.

7

1 Peça

CATÁLOGO PEÇAS FIAT ALLIS.

8

1 Peça

CATÁLOGO PEÇAS IVECO.

9

1 Peça

CATÁLOGO PEÇAS LS TRACTOR.

10

1 Peça

CATÁLOG PEÇAS MASSEY FERGUSON.

11

1 Peça

CATÁLOG PEÇAS MITSUBISHI.

MARCA

DESCONTO
SOBRE A
TABELA

26

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
ESTADO MINAS GERAIS
12

1 Unidade

CATÁLOGO PEÇAS NEW HOLLAND.

13

1 Unidade

CATÁLOGO PEÇAS RANDON.

14

1 Peça

CATÁLOGO PEÇAS RENAULT.

15

1 Peça

CATÁLOGO PEÇAS VOLARE.

16

1 Peça

CATÁLOGO PEÇAS VOLKSWAGEN.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E pDA FORMA DE PAGAMENTO
2.1. O preço global deste contrato é estimado no valor apresentado pela Contratada no Pregão
033/2017, devidamente homologado e aprovado pelo Contratante, totalizando R$................ (por
extenso).
2.2. Na composição do preço acima referido estão incluídas todas as despesas tributárias e fiscais,
outros encargos do contrato.
2.3. Os valores devidos pela Prefeitura serão efetuados até o 10º(décimo) dia útil após
entrega do produto e da declaração do anexo VI, e da declaração de conformidade emitida pela
Secretaria de Transporte. Bem como a emissão da respectiva Nota Fiscal entregue no
Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata. As empresas que emitirem nota fiscal
eletrônica deverão enviar juntamente com o Danfe, o arquivo XML para o endereço
almoxarifado@lagoadaprata.mg.gov.br
2.4. Caso a nota fiscal apresente incorreção, será devolvido à empresa contratada, para
regularização, reiniciando-se novos prazos para pagamentos, a contar da reapresentação
devidamente corrigida.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES
3.1 – DA CONTRATANTE
- Efetuar o pagamento do objeto licitado conforme previsto na cláusula segunda;
- Fiscalizar se os produtos entregues estão em conformidade com o solicitado no edital.
3.2 – DA CONTRATADA
3.2.1- O licitante vencedor deverá entregar o objeto desta licitação no Almoxarifado da
Secretaria Municipal de Transportes, após a emissão da ordem de fornecimento, no prazo
máximo de 12 (doze) horas a contar da data da emissão desta.
3.2.2- A contratada é obrigada a substituir, de imediato e às suas expensas, produtos em que se
verifiquem irregularidade.
3.2.3- Os produtos deverão ser entregues conforme os padrões e normas técnicas
aplicadas à espécie, responsabilizando-se o licitante vencedor, integralmente pela
qualidade dos mesmos.
3.2.4- Quando do pedido enviado à licitante, a empresa deverá enviar, junto à peça, a
declaração de compatibilidade do orçamento, peça e código do catálogo, conforme modelo
previsto no anexo VI.
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3.2.5- Recebida a peça, a Secretaria requisitante deverá abrir diligência em concessionárias
oficiais e/ou casas de peças, a fim de confrontar a idoneidade do orçamento recebido, com o
código da peça requisitada e o preço previsto na tabela, com a finalidade de apurar a aplicação
do desconto.
3.2.6- Estando em conformidade, o setor requisitante irá comunicar ao setor de compras, por
escrito, sobre conformidade do preço, código e tabela, autorizando o seu pagamento;
3.2.7- Sendo constatada irregularidade no orçamento, referente aos códigos, descrição
de peças, preços de tabela, de modo a fraudar o desconto aplicado ofertado na licitação,
o Setor requisitante deverá informar ao setor de compras o código correto, devendo
simular o desconto, com o código do produto e preços corretos, para retenção e
abatimento do valor no futuro pagamento;
Sem prejuízo da correção realizada, o setor deverá extrair cópia do procedimento,
juntamente com as declarações previstas no anexo VI e VII, e encaminhar cópia à
Secretaria Municipal de Administração e Governo, para as devidas apurações, e suas
consequências penais, civis e administrativas.
3.3 – DA CARONA
- É faculdade da CONTRATADA, durante a vigência do registro de preços, celebrar outros
contratados de fornecimento com qualquer órgão ou entidade da administração pública que não
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador do sistema
de registro de preços, desde que sejam mantidas as condições e propostas, e também sejam
comprovadas a vantagem do procedimento.
- As contratações mediante “carona” deverão respeitar os quantitativos estimados para o certame.
CLÁUSULA QUARTA – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO
4.1 O presente instrumento não implica em compromisso de fornecimento para a Administração
que poderá ou não realizar os pedidos dos itens registrados.
4.2 O prazo para entrega dos objetos solicitados será de 12 horas contado do recebimento, pelo
Detentor da Ata de Registro de Preços, de cada pedido de fornecimento representado pela
correspondente Ordem de fornecimento.
4.3 - A Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata – MG, reserva-se o direito de não receber os
produtos em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o
contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n 8.666/93.
4.4 - A contratada é obrigada a efetuar a troca, de imediato e às suas expensas, de produtos em
que se verifiquem irregularidade, no máximo em 03 dias.
4.5 – Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, está a CONTRATADA incorrendo em
atraso na entrega/prestação de serviços e sujeita à aplicação das sanções previstas neste contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO
5.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, e terá início na data de sua
assinatura.
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes dotações
orçamentárias:
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02.01.01.04.122.0001.4.002.33.90.30.100
02.01.02.06.181.0101.4.012.33.90.30.100
02.05.03.23.695.0502.4.083.33.90.30.100
02.06.02.20.606.0604.4.089.33.90.30.100
02.08.02.12.361.0803.4.104.33.90.30.122
02.08.02.12.361.0803.4.104.33.90.30.145
02.10.01.18.541.1001.4.118.33.60.30.100
02.11.01.04.122.0001.4.123.33.90.30.100
02.11.02.15.451.1101.4.125.33.90.30.100
02.13.02.04.122.1301.4.161.33.90.30.100
0204.01.08.122.0401.4.026.3390.30.100
0204.01.08.122.0404.4.028.3390.30.100
0204.02.08.122.0401.4.029.3390.30.100
0204.02.08.243.0402.4.030.3390.30.129
0204.02.08.243.0403.4.032.3390.30.129
0204.02.08.244.0401.4.038.3390.30.100
0204.02.08.244.0402.4.039.3390.30.100
0204.02.08.244.0402.4.039.3390.30.156
0204.02.08.244.0403.4.045.3390.30.100
0204.02.08.244.0403.4.045.3390.30.156
0204.03.08.243.0401.4.050.3390.30.100
0212.01.10.122.1201.4.129.339030.152
0212.01.10.301.1201.4.131.339030.102
0212.02.10.122.1201.4.134.339030.102
0212.03.10.301.1202.4.147.339030.148
0212.03.10.301.1202.4.148.339030.148
0212.03.10.301.1202.4.149.339030.102
0212.03.10.302.1203.4.151.339030.102
0212.03.10.302.1203.4.152.339030.149
0212.03.10.302.1203.4.153.339030.102
0212.03.10.302.1203.4.154.339030.102
0212.03.10.302.1204.4.155.339030.102
0212.04.10.305.1205.4.157.339030.102
0212.04.10.305.1205.4.157.339030.155

02.01.02.03.181.0101.4.011.33.90.30.100
02.03.01.06.181.0301.4.021.33.90.30.100
02.06.01.11.333.0601.4.086.33.90.30.100
02.08.01.12.122.0001.4.096.33.90.30.101
02.08.02.12.361.0803.4.104.33.90.30.101
02.09.03.04.123.0001.4.114.33.90.30.100
02.10.02.18.541.1003.4.121.33.90.30.100
02.11.02.04.122.0001.4.124.33.90.30.100
02.11.02.15.451.1101.4.126.33.90.30.100
02.13.03.15.452.1302.4.193.33.90.30.100
0204.01.08.122.0401.4.026.3390.30.129
0204.01.08.122.0404.4.028.3390.30.129
0204.02.08.243.0402.4.030.3390.30.100
0204.02.08.243.0403.4.032.3390.30.100
0204.02.08.243.0403.4.033.3390.30.100
0204.02.08.244.0401.4.038.3390.30.129
0204.02.08.244.0402.4.039.3390.30.129
0204.02.08.244.0402.4.040.3390.30.100
0204.02.08.244.0403.4.045.3390.30.129
0204.03.08.243.0401.4.048.3390.30.100
0212.01.10.122.1201.4.129.339030.102
0212.01.10.122.1201.4.130.339030.102
0212.01.10.301.1201.4.133.339030.102
0212.03.10.301.1202.4.147.339030.102
0212.03.10.301.1202.4.148.339030.102
0212.03.10.301.1202.4.148.339030.155
0212.03.10.302.1202.4.150.339030.102
0212.03.10.302.1203.4.152.339030.102
0212.03.10.302.1203.4.152.339030.155
0212.03.10.302.1203.4.153.339030.149
0212.03.10.302.1203.4.154.339030.149
0212.04.10.304.1205.4.156.339030.102
0212.04.10.305.1205.4.157.339030.150
0212.04.10.305.1205.4.158.339030.102

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME LEGAL E DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
7.1 O presente contrato rege-se basicamente pelo edital do Pregão nº. 033/2017 e pelas normas
consubstanciadas na Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente a lei 8.666/93 e suas alterações.
7.2 O contratado reconhece os direitos da Administração descritos no art. 77 e seguintes da Lei
8666/93.
7.3 O contratado obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.
CLÁUSULA OITAVA – DAS MULTAS E PENALIDADES
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8.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora,
sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, resguardados os
procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:
a) Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento) calculada sobre o valor
total estimado dos objetos, por dia de atraso na entrega dos produtos, até o limite de 20 (vinte)
dias, caracterizando a inexecução parcial;
b) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme
disposto no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93;
c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de
Lagoa da Prata enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;
d) Advertência escrita.
e) Caso venha desistir da prestação dos serviços, além de outras cominações legais, a multa será
de 20% (vinte por cento) sobre o valor do total dos mesmos.
8.2 - A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Lagoa da Prata, via
Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de
recebimento da notificação enviada pela Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, sendo que
poderá ser automaticamente descontada dos créditos que a empresa tiver junto ao Município,
devendo ser aplicadas por ato do Secretário Municipal de Administração, facultada a defesa da
Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao processo.
8.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, previstas na lei 8.666/93, inclusive a
responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à
Administração.
8.4 - Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o
contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO
O valor do presente contrato não será reajustado, salvo se houver motivo de caso fortuito ou força
maior o que deverá ser comprovado de plano pelo requerente apresentando ainda documento
demonstrando que houve alteração no preço para mais ou para menos.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão com as consequências nele
previstas, em especial nos seguintes casos:
a) Quando ocorrer descumprimento de cláusula deste contrato e o Município não optar pela
cobrança da multa prevista no edital;
b) Revelando a Contratada incapacidade e inidoneidade durante a prestação do serviço;
c) No caso de falência da Contratada.
Ocorrendo a rescisão por quaisquer dos motivos especificados, fica suspenso o pagamento à
contratada até que se apurem eventuais perdas e danos causados à Administração Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
São assegurados à CONTRATANTE, ou a quem ela indicar, amplos poderes de fiscalização e
acompanhamento da entrega do produto, objeto deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Lagoa da Prata para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências
oriundas do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
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O município publicará o resumo deste contrato no Diário Oficial dos Municípios Mineiros nos
termos da Lei 8.666/93.
E por assim acharem justos e contratados, assinam as partes o presente contrato em três vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Lagoa da Prata, __/____/___

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
CONTRATANTE

NOME DA LICITANTE
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

____________________________
Nome:
RG:

____________________________
Nome:
RG:
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