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EDITAL DE PREGÃO No 20/2022/PMVSD 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

PREGÃO Nº. 20/2022 Regido pela Lei Federal 10.520/2002, subsidiariamente pela Lei Federal 8.666/93 e posteriores 
alterações, bem como a Lei Complementar 123/2006, e com a Lei Municipal nº 250, de  01 de setembro de 2009 e decreto nº 
40/2009,  e “Decreto Municipal nº 40/2009 de 11 de setembro de 2009, Decretos Federal nº. 7.892 de 23 de janeiro de 2013 
que institui a modalidade pregão presencial. 

 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORA/HOMEM 
TRABALHADA NO SERVIÇOS MECANICOS, ELETRICOS, ELETRONICA, FUNILARIA, ALINHAMENTO, CAMBAGEM, 
RETIFICA DE  MOTORES, SERVIÇOS DE ASSESSORIOS, SOLDA, TAPEÇARIA E GUINCHO, PARA ATENDER TODA A 
FROTA, MAQUINAS, VEICULOS LEVES E PESADOS, DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT. 

 
SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
Data: 09/11/2022 Horário: 08h00min. 
Local: Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos – Situada à Avenida Tancredo Neves, 88, Centro – Vale de São 
Domingos/MT - CEP. 78.253-000. Pregoeiro: Edinaldo Ferreira de Santana 

 
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº. 20/2022 

1. PREÂMBULO 

 
 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS, através do PREGOEIRO, designada pelo Portaria no 

72/2022, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste edital e seus anexos, de 
conformidade com as Lei Federal 10.520/2002, subsidiariamente pela Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, bem 
como a Lei Complementar 123/2006, e com a Lei Municipal nº 250, de  01 de setembro de 2009 e decreto nº 40/2009,  e 
“Decreto Municipal nº 40/2009 de 11 de setembro de 2009, Decretos Federal nº. 7.892 de 23 de janeiro de 2013 que institui a 
modalidade pregão presencial.. 

 
1.2. Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos no objeto deste Edital e seus 
Anexos deverão ser entregues ao Pregoeiro até às 08 horas do dia 09 de Novembro 2022, na Sala de Pregões da Prefeitura 
Municipal de Pontes Lacerda, – situada à Avenida Marechal Rondon, 522, Centro – Vale de São Domingos– MT, CEP. 78.253-
000. 

 
 

2. DO OBJETO 

 
 

2.1. O presente Pregão Presencial tem por objeto o Registro de Preços para eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORA/HOMEM TRABALHADA NO SERVIÇOS MECANICOS, ELETRICOS, 
ELETRONICA, FUNILARIA, ALINHAMENTO, CAMBAGEM, RETIFICA DE  MOTORES, SERVIÇOS DE ASSESSORIOS, SOLDA, 
TAPEÇARIA E GUINCHO, PARA ATENDER TODA A FROTA, MAQUINAS, VEICULOS LEVES E PESADOS, DO MUNICIPIO DE 
VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, conforme especificações e quantidades discriminadas no Anexo I - Termo de Referência 
deste edital. 

 
OBS: As empresas deverão necessariamente entrar em contato com o Setor de Licitação da Prefeitura, através do e- 
mail licitacao@valedesaodomingos.mt.gov.br, estando à disposição dos Fornecedores o Programa para elaboração 
da proposta, para formalização de procedimento em CD/PEN DRIVE, visando gerar o programa do processo de 
licitação, em atendimento às normas de controle interno da Administração. 

 
 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
 

3.1. Só poderão participar as empresas que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, correndo 
por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma 
indenização às licitantes pela realização de tais atos. 

mailto:licitacao@valedesaodomingos.mt.gov.br,
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3.2. Serão conferidos todos os documentos, no ato da abertura do envelope no 2 (envelope de documentos de habilitação). 

 
3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir 
elencadas: 

a) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
b) que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 
entre si. 
c) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração 
Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa 
oficial ou, conforme o caso, pelo órgão em que praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 
d) estrangeiras que não funcionem no País; 

 
3.4. As licitantes deverão prestar todos os serviços de revisão, manutenção e reparação dentro da unidade administrativa do 
município em toda frota pertencentes a Secretaria de Infraestrutura e Serviço Públicos, com profissional qualificados e 
suficientes para atender todas demanda; 

 
3.5. As licitantes deverão ser responsável por registrar e cumprir com todos os encargos trabalhistas dos funcionários por ela 
contratados; 

 
3.6. As licitantes deverão ter prontidão em caso de emergência de atender e socorrer nos finais de semanas, feriados, em 
qualquer localidade em que se encontram os equipamentos, maquina, veículos, tratores e implementos para reparação; 

 
3.7. As licitantes ficarão responsável por zelar e manter limpo toda a estrutura física e ferramental como também em perfeito 
estado de uso, caso haja ou reparar sem custo alguma para a CONTRATANTE; 

 
3.8. As licitantes deverão administrar os seus funcionários a fazer cumprir com os horários de entrada e saída estabelecida 
pela CONTRATANTE de acordo com as lei trabalhistas; 

 
3.9. As licitantes deverão ser sediada no município de Vale de São Domingos, Pontes e Lacerda e Jauru/MT. 

 

 
 

4. DO CREDENCIAMENTO 

 
 

4.1. No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá 
identificar-se junto ao Pregoeiro, quando solicitado, exibindo a respectiva cédula de identidade ou documento 
equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de propostas (lances 
verbais), oferta de descontos e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. 

 
4.2 Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através de outorga por 
instrumento público ou particular, neste ultimo caso com firma reconhecida em cartório, com menção expressa de 
que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações 
e notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame. 

 
4.3 Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá apresentar cópia 
autenticada do ato de constituição da empresa ou ato de investidura que habilitem o representante, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 
4.4 Em se tratando de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, a comprovação desta condição será 
efetuada mediante certidão, expedida pela Junta Comercial e deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena 
de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações posteriores. 
 
 

4.5 Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos envelopes de números 01 e 
02; sendo: anexo II e V, cópia do RG e do Contrato Social e Procuração quando não for proprietário da Empresa. 

 
4.5.1. O Anexo II em nenhuma hipótese substitui a procuração no caso da empresa se fazer representar por procurador. 
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4.6 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 

 
4.7 A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 4.2 e 4.3. Não implicará a exclusão da empresa em 
participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se na apresentação de lances verbais e demais fases do 
procedimento licitatório. 

 
5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
 

5.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação 
será pública, dirigida por um Pregoeiro, em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário determinados no 
item 1.2. 

 
5.2. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, o(s) representantes(s) da(s) licitante(s) apresentará(ão) declaração dando 
ciência de que cumpre(m) plenamente os requisitos de habilitação (Anexo V) e entregará(ão) os envelopes contendo 
a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos 
licitantes. 

 
5.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado fechado, contendo em seu exterior as seguintes informações: 

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO 
DOMINGOSPREGÃO No 20/2022 – REGISTRO DE 
PREÇOS RAZÃO SOCIAL E No DO CNPJ DO 
LICITANTE 

 

5.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, contendo em seu exterior as seguintes 
informações: 

ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO 
DOMINGOSPREGÃO No 20/2022 – REGISTRO DE 
PREÇOS RAZÃO SOCIAL E No DO CNPJ DO 
LICITANTE 

 

5.5. Inicialmente, será aberto o Envelope 1 - Proposta de Preços - e, após, o Envelope 2- Documentos de Habilitação. 

 
 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou impressa, preferencialmente no Formulário 
Padrão de Proposta/Termo de Referência (ANEXO I), redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a 
expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas devidamente datadas e assinadas na 
última folha e rubricadas nas demais pelo representante legal da licitante. 

 
6.2. Na Proposta de Preços deverão constar, sob pena de desclassificação: 

 
6.2.1. Razão social da licitante, no do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax para contato e, se possível, endereço 
eletrônico (e-mail), no da conta corrente, agência e respectivo Banco; 

 

6.2.2. Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, a contar da data de sua apresentação; 
 

6.2.3. Uma única cotação, com preços unitários e totais por item, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por 
extenso, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os 
primeiros, e entre os valores expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último; 

 

6.3. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, 
tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, frete, lucro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 
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6.3.1. O preço ofertado permanecerá fixo, salvo realinhamento de preço conforme art. 65 da Lei 8.666/93, bem como não 
sofrerá reajuste no período de sua vigência, salvo em decorrência de aumento autorizado pelo Governo Federal, hipótese em 
que será aplicado ao preço global, constante do contrato, o respectivo índice de majoração. 

 
6.4. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não 
tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexeqüível no julgamento das propostas, serão 
considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os 
produtos serem fornecidos sem ônus adicionais. 

 
6.5. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos. 

 
6.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do presente Edital e de seus 
Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

 
6.7. Deverá ser apresentada proposta específica para cada item, de forma individualizada, a que se refere à proposta. 

 
 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
 

7.1. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço por item, observados os prazos 
máximos para fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste 
edital. 

 
7.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas 
com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do 
vencedor; 

 
7.3. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 
pelo Pregoeiro. 

 
7.4. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 7.2, poderão os autores das melhores 
propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos; 

 
7.5. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a 
partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 

 
7.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de 
lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

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

 
7.8. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor 
estimado para a contratação. 
7.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira 
classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

 
7.10. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante 
que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 

 
7.11. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o 
objeto do certame. 
 

 

7.12. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 
adjudicado o objeto do certame. 
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7.13. Nas situações previstas nos subitens 7.8, 7.9 e 7.12, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para 
que seja obtido preço melhor. 

 
7.14. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, devendo a mesma, ao 
final, ser assinada pelo Pregoeiro e os licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, 
sendo-lhes facultado esse direito. 

 

8. DA HABILITAÇÃO 

 
 

8.1 As empresas deverão apresentar no Envelope no 02 os seguintes documentos de habilitação, em plena validade: 
 

8.1.1- Habilitação jurídica: 
 

a) Cédula de identidade do sócio administrador; 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro 
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 
8.1.2 - Regularidade Fiscal: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Certidão Negativa do INSS conjunta com a Certidão Negativa da União, conforme a portaria 443/2014 do Ministério do 
Estado da Fazenda; 
c) Certidão Negativa do FGTS, www.caixa.gov.br; 
d) Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela fazenda do domicilio da licitante; 
e) Alvará de Funcionamento; 
f) Certidão Negativa da Fazenda Estadual; certidão referente a pendências tributárias e não tributárias controladas 
pela Sefaz/mt, para fins de participação em licitações públicas; 
g) Certidão Negativa de débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho através do link 
HTTP://www.tst.jus.br/Certidao. 
h)   Certidão do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, 
onde a mesma poderá ser emitida no site: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php  
i)   Certidão do Tribunal De Contas Da União Certidão Negativa De Licitantes Inidôneos, onde a mesma poderá ser 
emitida no site: https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS 

 

j) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2o, da Lei 
8.666/93 (conforme modelo anexo IV); 

 
k) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo Anexo 
VI); 

 
l) Declaração de Atestado de Capacidade Técnico Operacional com experiência na prestação de serviço, com 

comprovação de notas fiscais, emitido por empresa pública ou privada pertinente ao objeto da referida licitação, 
quando emitido por empresa privada o mesmo deverá apresentar firma reconhecida em Cartório. (Conforme 
modelo Anexo III). 

 
8.1.3 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira 

 
a) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA, expedida pelo cartório distribuidor da sede da licitante. 

 
8.2 Das Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP. 

 
8.2.1. As ME e EPP deverão apresentar toda documentação exigida neste edital, incluindo a regularidade fiscal, mesmo que 

http://www.tst.jus.br/Certidao
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esta apresente alguma restrição. 
 

a) Em se tratando de Microempresa –ME ou Empresa de Pequeno Porte –EPP, a comprovação desta condição será efetuada 
mediante certidão, expedida pela Junta Comercial e deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos 
efeitos da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações posteriores. 

 
b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
conforme art.43, paragrafo primeiro da Lei Complementar n.147/2014, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu 
transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração, para regularização da documentação. 

 
c) A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no Art. 81 da Lei 8.666/93 sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para assinatura do contrato ou revogar a Licitação. 

 
d) Na licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas sejam iguais ou até 5% 
cinco por cento) superiores ao melhor preço, procedendo-se, em seguida, conforme o disposto no art. 44 e incisos da Lei 
Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores. 

 
8.3. Disposições Gerais da Habilitação: 

 
a) A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o decreto de autorização ou o 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
b) Os documentos necessários à habilitação se forem cópias deverão ser apresentadas autenticadas por cartório 
competente. 

 
c) A Comissão só autenticará documentos com apresentação do original, limitando para esse ato qualquer outro tipo 
de cópia. 

 
d) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos documentos requeridos no 
presente Edital e seus Anexos. 

 
e) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e 
seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado. 

 
f) Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da licitante; 

 
g) Os documentos que não consignarem em seu teor o prazo de validade, somente serão aceitos quando datadas de no 
máximo 30 (sessenta) dias da data de sua expedição. 

 
 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
 

9.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital. 

 
9.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 

 
9.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

 
9.4. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de qualquer ato do 
procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 02 (dois) anos a 03 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 
da Lei 8666/93. 

 

10. DOS RECURSOS 
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10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando 
lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação 
do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

 
10.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

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

 
10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor. 

 
10.6. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede do órgão Prefeitura Municipal 
de Vale de São Domingos/MT. 

 
11. DO PRAZO DE VALIDADE E 

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

11.1 O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da publicação da respectiva 
Ata. 

 
11.2. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecida em Leis. 

 
11.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme art. 22, § 4º do Decreto 7.892/2013. 

 
 

12. DAS CONTRATAÇÕES 

 
 

12.1. No momento da Contratação os valores constantes no Registro de Preços, poderão sofrer alterações de acordo com as 
variações do mercado expedidas por Órgãos oficiais. 

 
12.2. Os fornecedores de materiais incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os contratos que 
poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata. 

 
12.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 

 
12.4. Quando da necessidade de contratação, as Secretarias Municipais, por intermédio do gestor do contrato, consultará os 
quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados. 

 
12.5. Com as informações o gestor convocará o fornecedor indicado, celebrando o contrato ou instrumento equivalente. 

 
12.6. Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor do bem deverá providenciar e 
encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 03 (três) dias úteis a partir da data da convocação, certidões negativas de 
débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

12.7. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem dentro do prazo de 
validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas. 

 
12.8. O fornecedor do bem deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, comparecer ao 
órgão contratante para assinar o termo de contrato ou retirar instrumento equivalente. 
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13.DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL 
DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
 

13.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue de imediato, a partir da autorização de fornecimento, conforme as 
condições estabelecidas deste edital. 

 
13.2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita nos locais indicados no momento da contratação, correndo por 
conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 
decorrentes do fornecimento. 

 
14. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
 

14.1. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o 
número do Registro Geral (RG), emitido do servidor do Contratante responsável pelo recebimento. 

 
14.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 
b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo 
máximo de 03 dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

 
c) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis; 

 
d) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo 
máximo de 03 dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 
14.3. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 dias úteis, contado da data de entrega do (s) bem (ns) 
uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas. 

 
 

15. DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
 

15.1. Efetuar o pagamento, após o recebimento dos serviços, não será aceito boleto bancário, duplicata ou quaisquer outras 
forma de recebimento o pagamento somente será realizado mediante depósito bancário em nome da adjudicada, em 
conformidade com a resolução de consulta n.20/2014 TCE/MT, mediante a expedição de documento fiscal correspondente, 
acompanhado de relatório do quantitativo solicitado pela Contratante. Os serviços faturados e entregues serão pagos até 30 
(trinta) dias uteis após a emissão da Nota ou conforme disponibilidade financeira. 

 
15.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu pagamento somente será 
efetuado após a data de sua apresentação válida. 

 
 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
(Artigo 7o da Lei no 10.520/2002 c/c Artigos 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93) 

 

 

16.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Edital, sujeita a contratada a multas, 
consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte: 

 

16.1.1 Quanto ao item 13.2.: 
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a) atraso até 5 (cinco) dias, multa de 2 % (dois por cento); 

b) a partir do 6o (sexto) até o limite do 10o (décimo) dia, multa de 4 % (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução 
total da obrigação a partir do 11o (décimo primeiro) dia de atraso. 

 

16.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto 
adjudicado, a PREFEITURA poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) 
sobre o valor adjudicado. 

 
16.3. Se a adjudicatária recusar-se a fornecer injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato de cada 
fornecimento, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades: 

 
16.3.1. multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 

 
16.3.2. suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Vale de 
São Domingospor prazo de até 2 (dois) anos, e, 

 
16.3.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
16.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar 
e contratar com o Pode Público pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciada no Cadastro de 
Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei. 

 
16.5. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de 
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber desta Prefeitura 
Municipal de Vale de São Domingos– MT., ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para 
efetuar o pagamento da multa. 

 
16.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que 
seu ato punível venha causar ao Município de Vale de São Domingos– MT. 

 
 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
(Artigo 3º, inciso III da Lei 10.520/02) 

 
 

17.1. As despesas decorrentes das contratações, objeto desta Licitação, correrão à conta dos Órgãos/Entidades adesos 
futuros ao registro de preços. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
( Art. 43, § 3º e Artigo 65, §1o da Lei 8.666/93) 

 

18.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade 
de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

 
18.2. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficila dos Municipios. 

 
18.3. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário Oficial do Estado. 

 
18.4. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada, após a publicação 
da Ata de Registro de Preços. 

 
18.5. Até 02 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

 
18.5.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 01 dia útil. 
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18.5.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
 

18.5.3. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Órgão Gerenciador. 
 

19. São partes integrantes deste Edital: 
 

a) ANEXO I – Termo de Referencia /Formulário Padrão de Propostas de Preços; 
b) ANEXO II - Modelo de Minuta de Carta de Credenciamento 
c) ANEXO III - Modelo de Atestado de Capacidade Técnico-Operacional; 
d) ANEXO IV - Modelo de Declaração de Fato Superveniente; e 
e) ANEXO V - Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. 
f) ANEXO VI - Modelo de declaração de não emprego de menores de 18 anos. 
g) ANEXO VII - MINUTA DA ATA/MINUTA CONTRATO - (Somente para conhecimento do Licitante, dispensando ser anexado 
na habilitação). 
 
 

 
 

VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, 20 de Outubro 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

Edinaldo Ferreira de Santana 
Pregoeiro 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
INTRODUÇÃO 

 
Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na legislação federal e municipal correspondente. 

 
DO OBJETO 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 

HORA/HOMEM TRABALHADA NO SERVIÇOS MECANICOS, ELETRICOS, ELETRONICA, 

FUNILARIA, ALINHAMENTO, CAMBAGEM, RETIFICA DE  MOTORES, SERVIÇOS DE 

ASSESSORIOS, SOLDA, TAPEÇARIA E GUINCHO, PARA ATENDER TODA A FROTA, 

MAQUINAS, VEICULOS LEVES E PESADOS, DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, 

conforme segue abaixo: 

 
PLANILHA DE VALORES DE REFERÊNCIA 

ITEM COD SISTEMA DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 002.003.589 SERVIÇOS MECANICOS FIAT, VOLKSWAGEN, 
CHEVROLET, MERCEDES BENZ, RENAULT, 
MITSUBISHI$¶ 

HR 650,00 R$ 201,25 R$ 130.812,50 

2 002.003.590 SERVIÇOS ELÉTRICOS FIAT, VOLKSWAGEN, 
CHEVROLET, MERCEDES BENZ, RENAULT, 
MITSUBISHI$¶ 

HR 410,00 R$ 176,25 R$ 72.262,50 

3 002.003.591 SERVIÇOS ELETRONICA FIAT, VOLKSWAGEN, 
CHEVROLET, MERCEDES BENZ, RENAULT, 
mitsubishi$¶ 

SV 230,00 R$ 252,50 R$ 58.075,00 

4 002.003.592 SERVIÇOS DE FUNILARIA FIAT, VOLKSWAGEN, 
CHEVROLET, MERCEDES BENZ, RENAULT, 
MITSUBISHI$¶ 

HR 210,00 R$ 247,50 R$ 51.975,00 

5 002.003.593 SERVIÇOS DE GUINCHO FIAT, VOLKSWAGEN, 
CHEVROLET, MERCEDES BENZ, RENAULT, 
mitsubishi$¶ 

KM 9.800,00 R$ 23,25 R$ 227.850,00 

6 002.003.594 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E 
BALANCEAMENTO FIAT, VOLKSWAGEN, 
CHEVROLET, MERCEDES BENZ, RENAULT, 
mitsubishi$¶ 

HR 460,00 R$ 176,25 R$ 81.075,00 

7 002.003.595 SERVIÇOS DE CAMBAGEM FIAT, 
VOLKSWAGEN, CHEVROLET, MERCEDES BENZ, 
RENAULT, mitsubishi$¶ 

HR 220,00 R$ 106,25 R$ 23.375,00 

8 002.003.596 SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTORES FIAT, 
VOLKSWAGEN, CHEVROLET, MERCEDES BENZ, 
RENAULT, mitsubishi$¶ 

HR 350,00 R$ 322,50 R$ 112.875,00 

9 002.003.597 SERVIÇOS DE ACESSORIOS FIAT, 
VOLKSWAGEN, CHEVROLET, MERCEDES BENZ, 
RENAULT, mitsubishi$¶ 

HR 230,00 R$ 176,25 R$ 40.537,50 

10 002.003.598 SERVIÇOS DE SOLDA FIAT, VOLKSWAGEN, 
CHEVROLET, MERCEDES BENZ, RENAULT, 
mitsubishi$¶ 

HR 230,00 R$ 253,75 R$ 58.362,50 

11 002.003.599 SERVIÇOS DE TAPEÇARIA FIAT, VOLKSWAGEN, 
CHEVROLET, MERCEDES BENZ, RENAULT, 
mitsubishi$¶ 

HR 210,00 R$ 252,50 R$ 53.025,00 



  

Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos 

Gestão 2021 / 2024 
 

Av. Tancredo Neves, s/nº - Tel.: (65) 3268-1058/1140 – CEP 78.253-000 – Vale de São Domingos/MT  

12 002.003.600 SERVIÇOS MECANICOS PARA LINHA PESADA 
(CAMINHÃO) FORD, MERCEDES BENZ$¶ 

HR 85,00 R$ 300,00 R$ 25.500,00 

13 002.003.601 SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA LINHA PESADA 
(CAMINHÃO) FORD, MERCEDES BENZ$¶ 

HR 70,00 R$ 260,00 R$ 18.200,00 

14 002.003.602 SERVIÇOS ELETRONICA PARA LINHA PESADA 
(CAMINHÃO) FORD, MERCEDES BENZ$¶ 

HR 60,00 R$ 276,25 R$ 16.575,00 

15 002.003.603 SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA LINHA 
PESADA (CAMINHÃO) FORD, MERCEDES 
BENZ$¶ 

HR 40,00 R$ 302,50 R$ 12.100,00 

16 002.003.604 SERVIÇOS DE GUINCHO PARA LINHA PESADA 
(CAMINHÃO) FORD, MERCEDES BENZ$¶ 

KM 500,00 R$ 25,00 R$ 12.500,00 

17 002.003.605 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E 
BALANCEAMENTO PARA LINHA PESADA 
(CAMINHÃO) FORD, MERCEDES BENZ$¶ 

HR 80,00 R$ 297,50 R$ 23.800,00 

18 002.003.606  SERVIÇOS DE CAMBAGEM PARA LINHA 
PESADA (CAMINHÃO) FORD, MERCEDES 
BENZ$¶ 

HR 50,00 R$ 176,25 R$ 8.812,50 

19 002.003.607 SERVIÇOS HIDRAULICOS PARA LINHA PESADA 
(CAMINHÃO) FORD, MERCEDES BENZ$¶ 

HR 90,00 R$ 252,50 R$ 22.725,00 

20 002.003.608 SERVIÇOS BOMBA INJETORA PARA LINHA 
PESADA (CAMINHÃO) FORD, MERCEDES 
BENZ$¶ 

HR 100,00 R$ 305,00 R$ 30.500,00 

21 002.003.609 SERVIÇOS DE ACESSORIOS PARA LINHA 
PESADA (CAMINHÃO) FORD, MERCEDES 
BENZ$¶ 

HR 50,00 R$ 176,25 R$ 8.812,50 

22 002.003.610 SERVIÇOS RETIFICA DE MOTORES PARA 
LINHA PESADA (CAMINHÃO) FORD, 
MERCEDES BENZ$¶ 

HR 100,00 R$ 305,00 R$ 30.500,00 

23 002.003.611 SERVIÇOS DE SOLDA E TORNO PARA LINHA 
PESADA (CAMINHÃO) FORD, MERCEDES 
BENZ$¶ 

HR 150,00 R$ 252,50 R$ 37.875,00 

24 002.003.612 SERVIÇOS DE TAPEÇARIA  PARA LINHA 
PESADA (CAMINHAO) FORD, MERCEDES 
BENZ$¶ 

HR 20,00 R$ 260,00 R$ 5.200,00 

25 002.003.613 SERVIÇOS MECANICOS PARA MAQUINAS 
PESADA CATERPILLAR, NEW HOLLAND, XCMG, 
CASE, JCB$¶ 

HR 230,00 R$ 355,00 R$ 81.650,00 

26 002.003.614 SERVIÇOS ELETRICA PARA MAQUINAS 
PESADA CATERPILLAR, NEW HOLLAND, XCMG, 
CASE, JCB$¶ 

HR 95,00 R$ 205,00 R$ 19.475,00 

27 002.003.615 SERVIÇOS ELETRONICO PARA MAQUINAS 
PESADA CATERPILLAR, NEW HOLLAND, XCMG, 
CASE, JCB$¶ 

HR 160,00 R$ 252,50 R$ 40.400,00 

28 002.003.616 SERVIÇOS SOLDAS E TORNO PARA MAQUINAS 
PESADA CATERPILLAR, NEW HOLLAND, XCMG, 
CASE, JCB$¶ 

HR 240,00 R$ 250,00 R$ 60.000,00 

29 002.003.617 SERVIÇOS ACESSORIOS PARA MAQUINAS 
PESADA CATERPILLAR, NEW HOLLAND, XCMG, 
CASE, JCB$¶ 

HR 140,00 R$ 205,00 R$ 28.700,00 

30 002.003.618 SERVIÇOS HIDRAULICOS PARA MAQUINAS 
PESADA CATERPILLAR, NEW HOLLAND, XCMG, 
CASE, JCB$¶ 

HR 140,00 R$ 255,00 R$ 35.700,00 

31 002.003.619 SERVIÇOS BOMBA INJETORA PARA MAQUINAS 
PESADA CATERPILLAR, NEW HOLLAND, XCMG, 
CASE, JCB$¶ 

HR 120,00 R$ 305,00 R$ 36.600,00 

32 002.003.620 SERVIÇOS RETIFICA DE MOTORES PARA 
MAQUINAS PESADA CATERPILLAR, NEW 
HOLLAND, XCMG, CASE, JCB$¶ 

HR 260,00 R$ 297,50 R$ 77.350,00 

33 002.003.621 SERVIÇOS DE GUINCHO PARA MAQUINAS 
PESADAS CATERPILLAR, NEW HOLLAND, 
XCMG, CASE, JCB$¶ 

KM 3.500,00 R$ 26,25 R$ 91.875,00 

34 002.003.622 SERVIÇOS DE TAPEÇARIA PARA MAQUINAS 
PESADAS CATERPILLAR, NEW HOLLAND, 
XCMG, CASE, JCB$¶ 

HR 130,00 R$ 255,00 R$ 33.150,00 

35 002.003.623 SERVIÇOS MECANICOS PARA TRATORES NEW 
HOLLAND, CASE, massey ferguson, SOLIS, 

HR 200,00 R$ 302,50 R$ 60.500,00 
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FARMTRAC$¶ 

36 002.003.624 SERVIÇOS SOLDA E TORNO PARA TRATORES 
NEW HOLLAND, CASE, massey ferguson, SOLIS, 
FARMTRAC$¶ 

HR 100,00 R$ 255,00 R$ 25.500,00 

37 002.003.625 SERVIÇOS DE GUINCHO PARA TRATORES NEW 
HOLLAND, CASE, massey ferguson, SOLIS, 
FARMTRAC$¶ 

KM 2.000,00 R$ 25,00 R$ 50.000,00 

38 002.003.626 SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTORES PARA 
TRATORES NEW HOLLAND, CASE, massey 
ferguson, SOLIS, FARMTRAC$¶ 

HR 100,00 R$ 305,00 R$ 30.500,00 

39 002.003.627 SERVIÇOS ELETRICA PARA TRATORES NEW 
HOLLAND, CASE, massey ferguson, SOLIS, 
FARMTRAC$¶ 

HR 150,00 R$ 202,50 R$ 30.375,00 

40 002.003.628 SERVIÇOS ACESSORIOS  PARA TRATORES NEW 
HOLLAND, CASE, massey ferguson, SOLIS, 
FARMTRAC$¶ 

HR 120,00 R$ 176,25 R$ 21.150,00 

41 002.003.629 SERVIÇOS HIDRAULICO PARA TRATORES NEW 
HOLLAND, CASE, massey ferguson, SOLIS, 
FARMTRAC$¶ 

HR 200,00 R$ 255,00 R$ 51.000,00 

42 002.003.630 SERVIÇOS BOMBA INJETORA PARA TRATORES 
NEW HOLLAND, CASE, massey ferguson, SOLIS, 
FARMTRAC$¶ 

HR 150,00 R$ 300,00 R$ 45.000,00 

43 002.003.631 SERVIÇOS ELETRONICA PARA TRATORES NEW 
HOLLAND, CASE, massey ferguson, SOLIS, 
FARMTRAC$¶ 

HR 150,00 R$ 305,00 R$ 45.750,00 

44 002.003.632 SERVIÇOS FUNILARIA PARA TRATORES NEW 
HOLLAND, CASE, massey ferguson, SOLIS, 
FARMTRAC$¶ 

HR 150,00 R$ 267,50 R$ 40.125,00 

45 002.003.633 SERVIÇOS DE TAPEÇARIA PARA TRATORES 
NEW HOLLAND, CASE, massey ferguson, SOLIS, 
FARMTRAC$¶ 

HR 150,00 R$ 252,50 R$ 37.875,00 

46 002.003.634 SERVIÇOS MECANICOS PARA ONIBUS 
VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, VOLARE$¶ 

HR 350,00 R$ 302,50 R$ 105.875,00 

47 002.003.635 SERVIÇOS SOLDA E TORNO PARA ONIBUS 
VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, VOLARE$¶ 

HR 250,00 R$ 305,00 R$ 76.250,00 

48 002.003.636 SERVIÇOS DE GUINCHO PARA ONIBUS 
VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, VOLARE$¶ 

KM 700,00 R$ 26,25 R$ 18.375,00 

49 002.003.637 SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTORES PARA 
ONIBUS VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, 
VOLARE$¶ 

HR 320,00 R$ 302,50 R$ 96.800,00 

50 002.003.638 SERVIÇOS DE ELETRICA PARA ONIBUS 
VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, VOLARE$¶ 

HR 500,00 R$ 205,00 R$ 102.500,00 

51 002.003.639 SERVIÇOS ACESSORIOS  PARA ONIBUS 
VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, VOLARE$¶ 

HR 200,00 R$ 202,50 R$ 40.500,00 

52 002.003.640 SERVIÇOS HIDRAULICO PARA ONIBUS 
VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, VOLARE$¶ 

HR 150,00 R$ 252,50 R$ 37.875,00 

53 002.003.641 SERVIÇOS BOMBA INJETORA PARA ONIBUS 
VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, VOLARE$¶ 

HR 180,00 R$ 305,00 R$ 54.900,00 

54 002.003.642 SERVIÇOS ELETRONICA PARA ONIBUS 
VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, VOLARE$¶ 

HR 280,00 R$ 302,50 R$ 84.700,00 

55 002.003.643 SERVIÇOS FUNILARIA PARA ONIBUS 
VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, VOLARE$¶ 

HR 150,00 R$ 287,50 R$ 43.125,00 

56 002.003.644 SERVIÇOS DE TAPEÇARIA PARA ONIBUS 
VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, VOLARE$¶ 

HR 150,00 R$ 252,50 R$ 37.875,00 

57 002.003.645 SERVIÇOS DE CAMBAGEM PARA ONIBUS 
VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, VOLARE$¶ 

HR 150,00 R$ 337,50 R$ 50.625,00 

58 002.003.646 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E 
BALANCEAMENTO PARA ONIBUS 
VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, VOLARE$¶ 

HR 200,00 R$ 317,50 R$ 63.500,00 

59 002.003.647 SERVIÇOS MECANICOS TRATOR CORTADOR 
DE GRAMA HUSQVARNA$¶ 

HR 40,00 R$ 340,00 R$ 13.600,00 

60 002.003.648 SERVIÇOS ELETRICOS TRATOR CORTADOR DE 
GRAMA Husqvarna$¶ $¶ 

HR 40,00 R$ 205,00 R$ 8.200,00 
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61 002.003.649 SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR TRATOR 
CORTADOR DE GRAMA Husqvarna$¶ 

HR 30,00 R$ 312,50 R$ 9.375,00 

62 002.003.650 SERVIÇOS DE SOLDA DE TRATOR CORTADOR 
DE GRAMA Husqvarna$¶ 

HR 20,00 R$ 302,50 R$ 6.050,00 

63 002.003.651 SERVIÇOS DE ACESSORIOS PARA 
MOTOCICLETA HONDA, YAMAHA$¶ 

HR 120,00 R$ 205,00 R$ 24.600,00 

64 002.003.652 SERVIÇOS DE MECANICA HONDA, YAMAHA$¶ HR 340,00 R$ 202,50 R$ 68.850,00 

65 002.003.653 SERVIÇOS ELÉTRICA HONDA, YAMAHA$¶ SV 110,00 R$ 205,00 R$ 22.550,00 

66 002.003.654 SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR HONDA, 
YAMAHA$¶ 

HR 170,00 R$ 302,50 R$ 51.425,00 

TOTAL R$ 3.123.550,00 

 

DA JUSTIFICATIVA 

 
O serviço se justifica face ao interesse público de executar-se a manutenção preventiva e corretiva da frota municipal, para o 

desempenho regular das atividades praticadas no ambiente da Administração, uma vez que os veículos oficiais devem estar 

em plenas condições de funcionamento e conservação, à disposição do serviço sempre que forem demandados e, no caso de 

situações emergenciais, receber o atendimento e assistência devidos. Além disso, além da salvaguarda do patrimônio público, 

a referida manutenção também se torna necessária com vistas à segurança dos usuários dos veículos. 

 
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 
Todos os serviços de mão-de-obra serão sempre precedidos de requisição e posterior autorização através de uma Ordem de 

Serviço. 

 
Recebida a Requisição, a Detentora fará uma avaliação prévia estimando a quantidade de hora(s) necessária(s) para a 

realização do serviço. 

 
Paralelamente à quantidade estimada de hora(s) para a execução dos serviços, a Detentora enviará também a relação de 

peças que deverão ser substituídas ou encaminhadas à oficina especializada, sendo que o Município realizará os devidos 

procedimentos para a aquisição das mesmas. 

 
O prazo necessário a para a aquisição das peças, período em que o veículo ou maquinário estiver sob a guarda da Detentora, 

não poderá ser cobrado como hora trabalhada. 

 
O orçamento completo de responsabilidade da Detentora deverá ser apresentado para aprovação, no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas do recebimento da Requisição. 

 
Considerando a avaria, ou solicitada à prestação do serviço, a empresa detentora, deverá providenciar o conserto e/ou reparo 

em um tempo mínimo, dentro do razoável. 

 
Depois de autorizado o serviço pela Prefeitura através da expedição da OS, a Detentora deverá iniciar os serviços no prazo 

máximo de 48h (quarenta e oito horas), e a terminá-lo no prazo indicado no orçamento, com tolerância de atraso de até 24h 

(vinte e quatro horas). 

 
A comprovação das horas trabalhadas se dará através de um relatório diário com a assinatura de um servidor designado pelo 
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Município. 

 
Os serviços deverão ser efetuados em local próprio da Detentora com o ferramental da empresa, com acompanhamento da 

efetivação dos serviços por um servidor designado pela prefeitura municipal. 

 
A Detentora deverá possuir local apropriado para guarda e conservação dos veículos, devendo ser em área fechada e coberta, 

com total segurança e, ainda, abrigados do sol e da chuva em tempo integral, enquanto estiverem sob a responsabilidade da 

detentora. 

 

Deverá também dispor, quando da prestação dos serviços, de ferramental e instrumental técnico compatível e adequado para 

realização dos reparos, substituições e testes necessários. 

 
A Detentora deverá executar os serviços através de profissional(is) qualificado(s), com curso técnico para as diversas 

atividades de manutenção, dentro de elevados padrões de qualidade e observando os procedimentos técnicos recomendados 

pelos fabricantes e legislação vigente sobre segurança do trabalho, devendo possuir certificação nas áreas de freios, reparo de 

motores e elétrica/eletrônica automotiva e áreas afins. 

 
Será admitida a terceirização de alguns serviços especializados (pela Detentora) que somente possam ser executados por 

profissionais ou oficinas altamente especializados, tais como: retífica, tornearia, alinhamentos e outros. 

 
Não será admitida a injustificada terceirização de serviço de cuja responsabilidade seja da Detentora. 

 
Todos os serviços serão fiscalizados, auditados e conferidos a qualquer tempo, ou seja: antes, durante e após a conclusão dos 

serviços e até após a entrega da Nota Fiscal, podendo ser - também a qualquer tempo - rejeitado total ou parcialmente se 

identificado e comprovada a prática de desídia quanto à elaboração do orçamento ou execução do(s) serviço(s). 

 
Todos os serviços serão obrigatoriamente garantidos pela Detentora pelo prazo de 06 (seis) meses, ou 10.000 km rodados. 

 
O serviço de guincho ou remoção de veículos não é de responsabilidade da Detentora, podendo ser por ela executado e 

posteriormente ressarcido. 

 
DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

Serão prestados serviços relacionados a: mecânica, elétrica, eletrônica, lanternagem em geral, funilaria, pintura, borracharia, 

ar-condicionado, vidraçaria, capotaria, estofaria, tapeçaria, alinhamento, balanceamento e congêneres. 

 

Os serviços de manutenção dos veículos deverão ser prestados em oficina mecânica da detentora situada na zona urbana do 

município de pontes e lacerda e Vale de São Domingos/ MT. 

 
A detentora ficará responsável pela manutenção dos veículos após o término do período de garantia junto ao fabricante, 

sendo incorporados automaticamente ao contrato, além dos demais veículos cuja garantia esteja vencida. 

Os serviços classificam-se em: 

 
a) Manutenção Operacional: Conjunto de atividades que consiste em sanar, leves imperfeições constatadas, tais como: 
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funcionamento do motor; níveis de água da bateria e do radiador, combustíveis e óleos, pneus e rodas, freios, luzes, cinto de 

segurança, extintor de incêndio, etc. 

b) Manutenção Periódica: Sistemática regular de revisões e serviços para garantir as melhores condições de desempenho do 

veículo, no que se refere a seu funcionamento, rendimento e segurança, assim como, prevenir a ocorrência de defeitos que 

possam redundar em danos nos componentes, ou mesmo na paralisação do veículo. 

c) Manutenção Corretiva: Visa tornar operacional o veículo ocasionalmente desativado em decorrência de defeitos, bem 

como reparar avarias. 

 
Os serviços de manutenção operacional, periódica e corretiva abrangem todos os itens dos veículos, incluindo motor, câmbio, 

suspensão, direção, freios, alimentação de combustível, sistema elétrico, escapamento, lataria, pneus, rodas, vidros, portas, 

bancos, estofamento, itens de segurança (extintores, air bag), ar condicionado, enfim todos os componentes dos veículos. 

 
A manutenção operacional inclui regulagens e ajustes, substituição e complementação de fluídos e lubrificantes, substituição 

de componentes sujeitos a desgaste natural (pastilhas de freio, pneus, conserto de pneus, lâmpadas, fusíveis, etc.) ou 

vencimento de validade (extintores de incêndio, etc.). 

 
A manutenção periódica é de caráter preventivo, e deverá ser realizada com a periodicidade recomendada pelos fabricantes e 

de acordo com as especificações dos mesmos, sempre mediante solicitação da Contratante. 

A manutenção corretiva inclui os defeitos originados por término de vida útil dos componentes, por defeitos em peças ou 

sistemas, e por motivo de colisão. 

 

Todos os serviços de manutenção operacional, periódica e corretiva, serão prestados mediante o pagamento da Hora de 

Serviço Mecânico prevista no contrato. 

 
Além dos serviços de manutenção, a Detentora deverá realizar os serviços de geometria abaixo compreendidos: 

 
A Detentora deverá efetuar o ajuste da suspensão e cambagem de forma a garantir a segurança e a estabilidade do veículo. 

 
A Detentora deverá fornecer a Contratante, após a execução dos serviços de geometria nos veículos, um laudo técnico dos 

serviços executados, inclusive com os procedimentos propostos para a solução de outros problemas porventura detectados. 

 
A Detentora poderá submeter o serviço de geometria a terceiros, sem prévia autorização da Contratante, porém 

responsabilizando-se integralmente pela qualidade dos serviços prestados. 

 
Também deverá realizar serviços de balanceamento de rodas. Para tanto, a Detentora deverá executar o cálculo de 

desbalanceamento externo e interno das rodas (estático e dinâmico), fazendo os ajustes necessários a fim de deixá-las com o 

balanceamento correto. 

 
A Detentora deverá fornecer à Contratante, após a execução dos serviços de balanceamento de rodas nos veículos, um laudo 

técnico dos serviços executados, inclusive com os procedimentos propostos para a solução de outros problemas porventura 

detectados. 

 
A Detentora poderá submeter o serviço de balanceamento de rodas a terceiros, sem prévia autorização da Contratante, porém 

responsabilizando-se integralmente pela qualidade dos serviços prestados. 
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Quanto aos serviços de montagem e desmontagem de pneus que a Detentora deverá realizar, a mesma deverá utilizar-se de 

equipamento hidráulico que evite o atrito do mesmo com o aro da roda. 

 
A Detentora poderá submeter o serviço de montagem e desmontagem de pneus a terceiros, sem prévia autorização da 

Contratante, porém responsabilizando-se integralmente pela qualidade dos serviços prestados. 

 

DA COMPOSIÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 
 

A frota poderá ser aumentada sem que este fato influencie na alteração do valor hora cobrado na execução dos serviços pela 

empresa a ser contratada. 
 
 

DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 
Para a aquisição deste objeto está sendo empregada a modalidade de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL, a qual 

observará os preceitos de direito público e, em especial as disposições da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, 

subsidiariamente, da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações, Lei Complementar nº. 123 / 2006 e 

outras normas aplicáveis à espécie. 

 
DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 Será vencedora a licitante que apresentar o MENOR VALOR UNITÁRIO POR HORA/HOMEM.  
 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O pagamento deverá ser efetuado 30 (trinta) dias contados a partir da data da efetiva prestação de serviços, sendo que a 

mesma deverá ser sempre acompanhada da respectiva Nota Fiscal e laudo tecnico do serviço executado. 

 
DO PRAZO PARA O INÍCIO E DE VIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O início será imediato após a assinatura da Ata de Registro de Preços, que ocorrerá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 

após a publicação da HOMOLOGAÇÃO do respectivo Certame, na Imprensa Diário dos Municípios, sendo certo, que referida 

prestação dos serviços será pelo prazo de 12 (doze) meses. 

 
DO REGISTRO DE PREÇOS 
O Registro dos Preços será efetivado conforme as disposições do Edital que rege a presente licitação. 

 
As cláusulas referentes à Ata de Registro de Preços são às constantes do Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Preços, 

parte integrante do Edital completo que rege esta licitação. 

 
DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO 
O objeto desta licitação deverá ser executado parceladamente, somente após o recebimento da Ordem de Serviço que será 

emitida pelo Departamento competente de Frotas. 

 
O prestador de serviço está sujeito à fiscalização do serviço no ato da entrega e posteriormente, reservando-se à esta 

Prefeitura Municipal, através do responsável, o direito de não receber o serviço, caso o mesmo não se encontre em condições 

satisfatórias, ou no caso de o serviço prestado não ser de primeira qualidade. 

 
Caso o serviço prestado seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos, a empresa deverá corrigi-los ou 

complementá-lo em 24 (vinte e quatro) horas. 

 
O licitante vencedor deverá cumprir obrigatoriamente o prazo e as solicitações desta Administração Pública Municipal. 
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O recebimento será efetivado nos seguintes termos: 

 
PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação do serviço entregue / retirado de acordo com as especificações 

exigidas. 

 
DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade do serviço e conseqüente aceitação pelo Setor Competente. 

 
A empresa vencedora do certame obriga-se a executar o objeto a que se refere este Termo de Referência estritamente com as 

especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a correção do mesmo quando constatado no seu 

recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações. 

 
Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar discrepância com as 

especificações, proceder-se-á a imediata notificação da Detentora para efetuar a correção do mesmo. 

 
DO VALOR ESTIMADO 
O valor estimado pela Administração para a execução do respectivo serviço licitado consta Planilha de Valores Referenciais. 

 
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
A contratação supra, será atendida mediante a execução do serviço 

 
DAS ALTERAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA 
Este Termo de Referência poderá sofrer alterações até a data de divulgação ou publicação do instrumento convocatório, a fim 

de fornecer corretamente os dados para a apresentação da proposta comercial, bem como, para se adequar às condições 

estabelecidas pela legislação vigente. 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA  
Proposta de Preços – REGISTRO DE PREÇOS 

 
Licitação: Nº. 20/2022. Modalidade: PREGÃO. Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM Consumidor: Prefeitura Municipal de 
Vale de São Domingos– MT. 
Licitante:    C.N.P.J:  Tel Fax: (  )  E-mail:  
Tel Celular: (  )  Endereço:      
Conta Corrente:  Agência:  Banco:    

 

ITEM COD SISTEMA DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 002.003.589 SERVIÇOS MECANICOS FIAT, VOLKSWAGEN, 
CHEVROLET, MERCEDES BENZ, RENAULT, 
MITSUBISHI$¶ 

HR 650,00   

2 002.003.590 SERVIÇOS ELÉTRICOS FIAT, VOLKSWAGEN, 
CHEVROLET, MERCEDES BENZ, RENAULT, 
MITSUBISHI$¶ 

HR 410,00   

3 002.003.591 SERVIÇOS ELETRONICA FIAT, VOLKSWAGEN, 
CHEVROLET, MERCEDES BENZ, RENAULT, 
mitsubishi$¶ 

SV 230,00   

4 002.003.592 SERVIÇOS DE FUNILARIA FIAT, VOLKSWAGEN, 
CHEVROLET, MERCEDES BENZ, RENAULT, 
MITSUBISHI$¶ 

HR 210,00   

5 002.003.593 SERVIÇOS DE GUINCHO FIAT, VOLKSWAGEN, 
CHEVROLET, MERCEDES BENZ, RENAULT, 
mitsubishi$¶ 

KM 9.800,00   

6 002.003.594 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 
FIAT, VOLKSWAGEN, CHEVROLET, MERCEDES 
BENZ, RENAULT, mitsubishi$¶ 

HR 460,00   

7 002.003.595 SERVIÇOS DE CAMBAGEM FIAT, VOLKSWAGEN, 
CHEVROLET, MERCEDES BENZ, RENAULT, 
mitsubishi$¶ 

HR 220,00   

8 002.003.596 SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTORES FIAT, 
VOLKSWAGEN, CHEVROLET, MERCEDES BENZ, 
RENAULT, mitsubishi$¶ 

HR 350,00   

9 002.003.597 SERVIÇOS DE ACESSORIOS FIAT, VOLKSWAGEN, 
CHEVROLET, MERCEDES BENZ, RENAULT, 
mitsubishi$¶ 

HR 230,00   

10 002.003.598 SERVIÇOS DE SOLDA FIAT, VOLKSWAGEN, 
CHEVROLET, MERCEDES BENZ, RENAULT, 
mitsubishi$¶ 

HR 230,00   

11 002.003.599 SERVIÇOS DE TAPEÇARIA FIAT, VOLKSWAGEN, 
CHEVROLET, MERCEDES BENZ, RENAULT, 
mitsubishi$¶ 

HR 210,00   

12 002.003.600 SERVIÇOS MECANICOS PARA LINHA PESADA 
(CAMINHÃO) FORD, MERCEDES BENZ$¶ 

HR 85,00   

13 002.003.601 SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA LINHA PESADA 
(CAMINHÃO) FORD, MERCEDES BENZ$¶ 

HR 70,00   

14 002.003.602 SERVIÇOS ELETRONICA PARA LINHA PESADA 
(CAMINHÃO) FORD, MERCEDES BENZ$¶ 

HR 60,00   

15 002.003.603 SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA LINHA PESADA 
(CAMINHÃO) FORD, MERCEDES BENZ$¶ 

HR 40,00   

16 002.003.604 SERVIÇOS DE GUINCHO PARA LINHA PESADA 
(CAMINHÃO) FORD, MERCEDES BENZ$¶ 

KM 500,00   

17 002.003.605 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 
PARA LINHA PESADA (CAMINHÃO) FORD, 
MERCEDES BENZ$¶ 

HR 80,00   

18 002.003.606  SERVIÇOS DE CAMBAGEM PARA LINHA PESADA 
(CAMINHÃO) FORD, MERCEDES BENZ$¶ 

HR 50,00   

19 002.003.607 SERVIÇOS HIDRAULICOS PARA LINHA PESADA 
(CAMINHÃO) FORD, MERCEDES BENZ$¶ 

HR 90,00   

20 002.003.608 SERVIÇOS BOMBA INJETORA PARA LINHA PESADA 
(CAMINHÃO) FORD, MERCEDES BENZ$¶ 

HR 100,00   

21 002.003.609 SERVIÇOS DE ACESSORIOS PARA LINHA PESADA 
(CAMINHÃO) FORD, MERCEDES BENZ$¶ 

HR 50,00   
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22 002.003.610 SERVIÇOS RETIFICA DE MOTORES PARA LINHA 
PESADA (CAMINHÃO) FORD, MERCEDES BENZ$¶ 

HR 100,00   

23 002.003.611 SERVIÇOS DE SOLDA E TORNO PARA LINHA 
PESADA (CAMINHÃO) FORD, MERCEDES BENZ$¶ 

HR 150,00   

24 002.003.612 SERVIÇOS DE TAPEÇARIA  PARA LINHA PESADA 
(CAMINHAO) FORD, MERCEDES BENZ$¶ 

HR 20,00   

25 002.003.613 SERVIÇOS MECANICOS PARA MAQUINAS PESADA 
CATERPILLAR, NEW HOLLAND, XCMG, CASE, JCB$¶ 

HR 230,00   

26 002.003.614 SERVIÇOS ELETRICA PARA MAQUINAS PESADA 
CATERPILLAR, NEW HOLLAND, XCMG, CASE, JCB$¶ 

HR 95,00   

27 002.003.615 SERVIÇOS ELETRONICO PARA MAQUINAS PESADA 
CATERPILLAR, NEW HOLLAND, XCMG, CASE, JCB$¶ 

HR 160,00   

28 002.003.616 SERVIÇOS SOLDAS E TORNO PARA MAQUINAS 
PESADA CATERPILLAR, NEW HOLLAND, XCMG, 
CASE, JCB$¶ 

HR 240,00   

29 002.003.617 SERVIÇOS ACESSORIOS PARA MAQUINAS PESADA 
CATERPILLAR, NEW HOLLAND, XCMG, CASE, JCB$¶ 

HR 140,00   

30 002.003.618 SERVIÇOS HIDRAULICOS PARA MAQUINAS PESADA 
CATERPILLAR, NEW HOLLAND, XCMG, CASE, JCB$¶ 

HR 140,00   

31 002.003.619 SERVIÇOS BOMBA INJETORA PARA MAQUINAS 
PESADA CATERPILLAR, NEW HOLLAND, XCMG, 
CASE, JCB$¶ 

HR 120,00   

32 002.003.620 SERVIÇOS RETIFICA DE MOTORES PARA MAQUINAS 
PESADA CATERPILLAR, NEW HOLLAND, XCMG, 
CASE, JCB$¶ 

HR 260,00   

33 002.003.621 SERVIÇOS DE GUINCHO PARA MAQUINAS PESADAS 
CATERPILLAR, NEW HOLLAND, XCMG, CASE, JCB$¶ 

KM 3.500,00   

34 002.003.622 SERVIÇOS DE TAPEÇARIA PARA MAQUINAS 
PESADAS CATERPILLAR, NEW HOLLAND, XCMG, 
CASE, JCB$¶ 

HR 130,00   

35 002.003.623 SERVIÇOS MECANICOS PARA TRATORES NEW 
HOLLAND, CASE, massey ferguson, SOLIS, 
FARMTRAC$¶ 

HR 200,00   

36 002.003.624 SERVIÇOS SOLDA E TORNO PARA TRATORES NEW 
HOLLAND, CASE, massey ferguson, SOLIS, 
FARMTRAC$¶ 

HR 100,00   

37 002.003.625 SERVIÇOS DE GUINCHO PARA TRATORES NEW 
HOLLAND, CASE, massey ferguson, SOLIS, 
FARMTRAC$¶ 

KM 2.000,00   

38 002.003.626 SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTORES PARA 
TRATORES NEW HOLLAND, CASE, massey ferguson, 
SOLIS, FARMTRAC$¶ 

HR 100,00   

39 002.003.627 SERVIÇOS ELETRICA PARA TRATORES NEW 
HOLLAND, CASE, massey ferguson, SOLIS, 
FARMTRAC$¶ 

HR 150,00   

40 002.003.628 SERVIÇOS ACESSORIOS  PARA TRATORES NEW 
HOLLAND, CASE, massey ferguson, SOLIS, 
FARMTRAC$¶ 

HR 120,00   

41 002.003.629 SERVIÇOS HIDRAULICO PARA TRATORES NEW 
HOLLAND, CASE, massey ferguson, SOLIS, 
FARMTRAC$¶ 

HR 200,00   

42 002.003.630 SERVIÇOS BOMBA INJETORA PARA TRATORES NEW 
HOLLAND, CASE, massey ferguson, SOLIS, 
FARMTRAC$¶ 

HR 150,00   

43 002.003.631 SERVIÇOS ELETRONICA PARA TRATORES NEW 
HOLLAND, CASE, massey ferguson, SOLIS, 
FARMTRAC$¶ 

HR 150,00   

44 002.003.632 SERVIÇOS FUNILARIA PARA TRATORES NEW 
HOLLAND, CASE, massey ferguson, SOLIS, 
FARMTRAC$¶ 

HR 150,00   

45 002.003.633 SERVIÇOS DE TAPEÇARIA PARA TRATORES NEW 
HOLLAND, CASE, massey ferguson, SOLIS, 
FARMTRAC$¶ 

HR 150,00   

46 002.003.634 SERVIÇOS MECANICOS PARA ONIBUS 
VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, VOLARE$¶ 

HR 350,00   
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47 002.003.635 SERVIÇOS SOLDA E TORNO PARA ONIBUS 
VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, VOLARE$¶ 

HR 250,00   

48 002.003.636 SERVIÇOS DE GUINCHO PARA ONIBUS 
VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, VOLARE$¶ 

KM 700,00   

49 002.003.637 SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTORES PARA ONIBUS 
VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, VOLARE$¶ 

HR 320,00   

50 002.003.638 SERVIÇOS DE ELETRICA PARA ONIBUS 
VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, VOLARE$¶ 

HR 500,00   

51 002.003.639 SERVIÇOS ACESSORIOS  PARA ONIBUS 
VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, VOLARE$¶ 

HR 200,00   

52 002.003.640 SERVIÇOS HIDRAULICO PARA ONIBUS 
VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, VOLARE$¶ 

HR 150,00   

53 002.003.641 SERVIÇOS BOMBA INJETORA PARA ONIBUS 
VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, VOLARE$¶ 

HR 180,00   

54 002.003.642 SERVIÇOS ELETRONICA PARA ONIBUS 
VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, VOLARE$¶ 

HR 280,00   

55 002.003.643 SERVIÇOS FUNILARIA PARA ONIBUS VOLKSWAGEN, 
MERCEDES BENZ, VOLARE$¶ 

HR 150,00   

56 002.003.644 SERVIÇOS DE TAPEÇARIA PARA ONIBUS 
VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, VOLARE$¶ 

HR 150,00   

57 002.003.645 SERVIÇOS DE CAMBAGEM PARA ONIBUS 
VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, VOLARE$¶ 

HR 150,00   

58 002.003.646 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 
PARA ONIBUS VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, 
VOLARE$¶ 

HR 200,00   

59 002.003.647 SERVIÇOS MECANICOS TRATOR CORTADOR DE 
GRAMA HUSQVARNA$¶ 

HR 40,00   

60 002.003.648 SERVIÇOS ELETRICOS TRATOR CORTADOR DE 
GRAMA Husqvarna$¶ $¶ 

HR 40,00   

61 002.003.649 SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR TRATOR 
CORTADOR DE GRAMA Husqvarna$¶ 

HR 30,00   

62 002.003.650 SERVIÇOS DE SOLDA DE TRATOR CORTADOR DE 
GRAMA Husqvarna$¶ 

HR 20,00   

63 002.003.651 SERVIÇOS DE ACESSORIOS PARA MOTOCICLETA 
HONDA, YAMAHA$¶ 

HR 120,00   

64 002.003.652 SERVIÇOS DE MECANICA HONDA, YAMAHA$¶ HR 340,00   

65 002.003.653 SERVIÇOS ELÉTRICA HONDA, YAMAHA$¶ SV 110,00   

66 002.003.654 SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR HONDA, 
YAMAHA$¶ 

HR 170,00   

TOTAL 
 

 

 

TOTAL R$............................................. 
 
 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO II 

 
 

Minuta de Carta de Credenciamento 

 
(Papel timbrado da empresa) 

 
 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS- MT 

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. 
Nº. 20/2022 - TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. 

 
 
 
 

 
Indicamos o(a)  Sr.(a)  , portador da cédula de identidade nº. 

  , órgão expedidor  , como nosso representante legal na Licitação em referência, 
podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa 
Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do 
presente Credenciamento. 

 
 
 

Atenciosamente, 

 
 
 

(nome e função na empresa) 
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ANEXO III 

 
 

(Timbre/logomarca da Pessoa Jurídica Emitente) 

 
 
 
 
 
 

  atesta para os devidos fins que a Empresa 
  ,  com sede na  , prestou serviço conforme o objeto licitado, 
sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma nenhum registro que a 
desabone. 

 
 

Local e Data 
 

_________________________________________________________ 
(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste atestado e sua assinatura) 
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ANEXO IV 

 
(Modelo de Declaração de Inexistência de 

Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação) 

 
 

(NOME DA EMPRESA)  , CNPJ No , sediada 
  (endereço completo)  , declara, sob as penas da lei, que até a presente data 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

 
 

Vale de São Domingos(MT),  /  /   

 

 

(a)    
nome e número da identidade do declarante 

 
 

No  DO CNPJ 
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ANEXO V 

 
 

(Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação) 

 
Declaramos, em atendimento ao previsto no item 5.2 do Edital de Pregão no 20/2022, que 

cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame. 
 

Local e data 

 
 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO VI 

 
Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 

 

(Papel timbrado da empresa) 
 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS- MT 
Ref.: Edital de Licitação na modalidade Pregão – Registro de Preços. 
Nº. 20/2022. Tipo Menor Preço por Item 

 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

A..................................................................................................., inscrito no CNPJ nº. 
.........................................................,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o(a)  Sr.(a) .................................................................................. , 
portador(a) da Carteira de Identidade nº. ................................... SSP..................... e do CPF nº. ........................................... ,  DECLARA, para 
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 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. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 
.............................................................................. 

(data) 
 

........................................................................................................... 
(representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 



  

Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos 

Gestão 2021 / 2024 
 

Av. Tancredo Neves, s/nº - Tel.: (65) 3268-1058/1140 – CEP 78.253-000 – Vale de São Domingos/MT  

 
 
 
 

ANEXO VII 

MODELO DA ATA DE REGISTO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2022  

 
O MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS, estabelecido na Avenida Tacredo Neves n.º. 88, Centro, inscrito no CNPJ n.º. 
04.215.993/0001-70, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. GERALD MARTINS DA SILVA, brasileiro, casado, residente 
e domiciliado na Avenida Jose Orlando de Brito, s/n, Bairro: Centro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 06736750 
SSP/MT e CPF nº. 458.527.236-49, doravante    denominado    simplesmente    CONSIGNANTE,    e ______________
 doravante    denominado simplesmente CONSIGNATÁRIA nos termos da Lei Federal 
10.520/2002, subsidiariamente pela Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, bem como a Lei Complementar 
123/2006, e com a Lei Municipal nº 250, de  01 de setembro de 2009  e “Decreto Municipal nº 40/2009 de 11 de setembro de 
2009, Decretos Federal nº. 7.892 de 23 de janeiro de 2013 que institui a modalidade pregão presencial. 

 
As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o 
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal 10.520/2002, 
subsidiariamente pela Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, bem como a Lei Complementar 123/2006, e com a Lei 
Municipal nº 250, de  01 de setembro de 2009 e decreto nº 40/2009,  e “Decreto Municipal nº 40/2009 de 11 de setembro de 
2009, Decretos Federal nº. 7.892 de 23 de janeiro de 2013 que institui a modalidade pregão presencial e, pelas condições do 
edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade constituir o Sistema de Registro de Preços para  seleção  da  proposta   
mais   vantajosa   para   a   Administração   Pública, objetivando  a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORA/HOMEM TRABALHADA NO SERVIÇOS MECANICOS, ELETRICOS, ELETRONICA, 
FUNILARIA, ALINHAMENTO, CAMBAGEM, RETIFICA DE  MOTORES, SERVIÇOS DE ASSESSORIOS, SOLDA, TAPEÇARIA E 
GUINCHO, PARA ATENDER TODA A FROTA, MAQUINAS, VEICULOS LEVES E PESADOS, DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO 
DOMINGOS-MT. Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato 
convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais 
integram este instrumento independente  de  transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços. 

 
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação 
específica para a contratação pretendida, assegurada preferencia ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 

 
1.3. A empresa deverá prestar todos os serviços de revisão, manutenção e reparação dentro da unidade administrativa do 
município em toda frota pertencentes a Secretaria de Infraestrutura e Serviço Públicos, com profissional qualificados e 
suficientes para atender todas demanda; 

 
1.4. A empresa deverá ser responsável por registrar e cumprir com todos os encargos trabalhistas dos funcionários por ela 
contratados; 

 
1.5. A empresa deverá ter prontidão em caso de emergência de atender e socorrer nos finais de semanas, feriados, em 
qualquer localidade em que se encontram os equipamentos, maquina, veículos, tratores e implementos para reparação; 

 
1.6. A empresa ficara responsável por zelar e manter limpo toda a estrutura física e ferramental como também em perfeito 
estado de uso, caso haja ou reparar sem custo alguma para a CONTRATANTE; 

 
1.7. A empresa deverá administrar os seus funcionários a fazer cumprir com os horários de entrada e saída estabelecida pela 
CONTRATANTE de acordo com as lei trabalhistas; 

 
1.8. A empresa deverá ter no mínimo 08 (oito) funcionários distribuídos nas funções a critério da Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos; 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

 
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de MENOR PREÇO POR ITEM, inscrito na Ata do 
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Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este 
instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

 
 

ITEM QUANT. Un DISCRIMINAÇÃO PREÇO 
UNIT.REGISTRADO 

     

 

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço. 
 

2.2.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado 
ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto 
aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
2.2.2. Para efeitos de realinhamento de preços, a comprovação deverá ser feita por meio de  documentação 
comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de 
fabricantes, notas fiscais de contratação, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do 
momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 

 
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa  prévia  no  mercado,  banco  de  dados,  índices  ou  tabelas  oficiais  e  ou  
outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins 
de fixação de preço máximo a ser pago pela administração. 

 
2.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão 
gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

 
2.3.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

2.3.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a 
classificação original. 

 
2.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem 
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 
2.4.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, 
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, 
conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
3.2. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, 
observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
3.3. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

 
3.4. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de 
preços. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS E ADESÕES 

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no 
objeto deste Edital; 

 
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição    
ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumento contratual ou emissão de nota de 
empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da 
Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de 
classificação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15%C3%82%C2%A73iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art57
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65
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4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles 
registrados em ata. 

 
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
suas alterações posteriores e demais normas cabíveis. 

 
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito 
dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, 
para a anexação ao respectivo processo de registro. 

 
4.6. Desde que devidamente justificada a vantagem, 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 
anuência do órgão gerenciador. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de 
Preços, e ainda o seguinte: 

 
5.1.1. Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos 
respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e 
racionalização; 

5.1.2. Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório. 

 

5.1.2.1. Realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e consolidar os dados das pesquisas 
de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes; 

5.1.3. Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos 
quantitativos e termo de referência ou projeto básico; 

5.1.4. Gerenciar a ata de registro de preços; 

5.1.5. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 
 

5.1.6. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento 
licitatório; e 

5.1.7. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata 
de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações. 

5.2. Compete dos órgãos participantes: 
 

5.2.1. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, 
providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, 
cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer 
parte, devendo ainda: 

 
5.2.2. Garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade 
competente; 

5.2.3 Manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização do Termo de Referência, sua concordância com o 
objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e 

 

5.2.4 Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento 
de suas disposições. 

5.2.5.Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às 
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

5.3. Compete ao Detentor da Ata: 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
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5.3.1. Efetuar a Entregar dos serviços nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos  os  pedidos  de  
contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido  ou  de  valor 
mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços; 

 
5.3.2. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e  as  
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.3.3. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a  Administração, no  
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis; 

5.3.4. Ter revisado o registro de seus preços ou ser liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade 
quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata; 

 
5.3.5. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata  
a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já 
entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado; 

5.3.6. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão; 
 

5.3.7. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou 
serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 

 
5.3.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo até a entrega do objeto de registro de preços. 

5
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s. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 
6.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
6.1.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 
6.1.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 
6.1.4. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, 
de 2002 e estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com  a  administração  ou  for  declarado  inidôneo  
para licitar ou contratar com a administração pública; 

 
6.2.O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.4 será formalizado por despacho do 
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
6.3.O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, 
que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 

6.3.1. por razão de interesse público; ou 
6.3.2. a pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para contratação do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da 
Administração Municipal. 

 
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade 
participante ao  órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida,  
o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável. 

 
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro 
instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a  respectiva  nota  
de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o 
fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação. 

 
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou  
parte dele, deverá comunicar o fato ao Setor de Compras e Licitações – Órgão Gerenciador, por escrito, no prazo máximo 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
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de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento. 

7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do 
prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos serviços ocorrer em data posterior ao seu vencimento. 

7.5.1. O local de entrega dos serviços será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na  sede  da 
unidade requisitante, ou em local em que esta indicar. 

 
7.5.2. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não podendo  ultrapassar  05 
(cinco) dias úteis da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente. 

 
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato 
Órgão Gerenciador, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento. 

7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, 
além das determinações do respectivo edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento. 

 
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou 
quando a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 

7.7. As despesas relativas à entrega dos serviços correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata. 
 

7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os serviços, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em 
conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, 
caso não esteja em conformidade com as referidas especificações. 

 
7.8.1. Serão recusados os serviços imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações  constantes  no edital 
e/ou que não estejam adequados para o uso. 

 
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos serviços licitados contra defeitos de 
fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso 
indevido, acidente e desgaste natural. 

 
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos serviços, bem como todos os impostos, taxas e demais 
despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 
 

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta  
bancária, em até  30  (trinta)  dias  úteis  ou  conforme  disponibilidade  financeira,  contados  do  recebimento  definitivo  dos 
s e r v i ç o s , após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente  atestada  pelo  setor  competente,  conforme  
dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

 
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o 
INSS e com o FGTS. 

 
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do 
mesmo. 

 
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções. 

8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais. 

 
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor 
será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 

8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à 
fornecedora classificada. 
CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES E DA VEDAÇÃO A ACRÉSCIMOS 

 



  

Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos 

Gestão 2021 / 2024 
 

  

Av. Tancredo Neves, s/nº - Tel.: (65) 3268-1058/1140 – CEP 78.253-000 – Vale de São Domingos/MT  

 
 

 

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 25% de 
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES REGISTRADOS 

 
10.1. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o disposto no art. 10, serão 
convocados para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no instrumento 
convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração 

 
10.1.1. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado. 

 
10.2. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após cumpridos os 
requisitos de publicidade. 

 
10.2.1. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido neste artigo, 
ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas. 

 
10.3. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de 
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, 
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, 
aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas: 

 
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, 
aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, 
devidamente informados e aceitos: 

a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato; 

b) cancelamento do preço registrado; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até 
cinco anos. 

11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente. 
 

11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento: 

a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia; 

b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso. 

11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço: 

a) advertência, por escrito, nas faltas leves; 
 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento 
ou serviço não executado pelo fornecedor; 

 
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública por 
prazo não superior a 2 (dois) anos. 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65%C3%82%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art62
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perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade. 

 
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente 
com as sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer 
das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou 
impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da 
ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem 
prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002. 

 
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a 
aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, 
enquanto não adimplida a obrigação. 

11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do 
prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação 
ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos. 

11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo,  no prazo  de  
cinco dias úteis, contado da notificação. 

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela 
Administração. 

11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA 

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa 
oficial do município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
 

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pontes e Lacerda para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente 
instrumento. 

 
E, por estarem as partes justas  e  compromissadas,  assinam  o  presente  Termo  em duas  vias, de  igual teor, na presença  
das testemunhas abaixo assinadas.  
 
 
VALE DE SÃO DOMINGOS-MT,  de  2022. 

 
THUCYDIDES FRANCISCO CONCEIÇÃO ALVARES                                                                                                                                                                        

PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO                                                                                                                                                                                          
OAB – MT Nº 4552 

 
 
 
 

______________________________________ 
GERALDO MARTINS DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

______________________________________ 
Empresa: _______________________________________ 
Representante:________________________________ 
CNPJ:____________________________________________ 
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MINUTA DE CONTRATO Nº _______ /2022 

 
 

“Termo de contrato de prestação de serviço que entre si celebram o 
MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS e a ...................... " 

 
 

Aos           dias do mês de           , do ano de  , o MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS, pessoa jurídica de direito 
público, com sede administrativa na Avenida Tancredo Neves, nº. 88, Bairro Centro, inscrito sob número de CNPJ: 
04.215.993/0001-70, representado neste ato por seu Prefeito, (qualificação), doravante denominado CONTRATANTE, e de 
outro  lado  a  ___________,  com   sede  na   ,  inscrita  no  CNPJ:   , representada neste ato por seu sócio 
proprietário  ___________,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº.  ,   inscrita   no CPF  nº.  , residente e 
domiciliada na  , doravante denominado CONTRATADO, na modalidade de Registro de Preço, resolvem comum 
acordo celebrar o presente contrato de prestação de serviços, que serão regidos pelas cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1 Constitui objeto do presente instrumento a prestação de  serviços de__________, decorrente do saldo constante na Ata 
de Registro de  Preço nº ______ ,  pertinente a  atender as necessidades da  , cujas as  especificações e quantitativos 
estão  especificados  no  Termo  de   Referência  nº.   e demais documentos pertinentes ao Pregão nº. _______, na 
modalidade de Registro e Preços, Processo nº.  , homologada em _________ ,  que  passam a integrar o  presente contrato, 
independentemente de transcrição. 

 
1.2. A empresa deverá prestar todos os serviços de revisão, manutenção e reparação dentro da unidade administrativa do 
município em toda frota pertencentes a Secretaria de Infraestrutura e Serviço Públicos, com profissional qualificados e 
suficientes para atender todas demanda; 

 
1.3. A empresa deverá ser responsável por registrar e cumprir com todos os encargos trabalhistas dos funcionários por ela 
contratados; 

 
1.3. A empresa deverá ter prontidão em caso de emergência de atender e socorrer nos finais de semanas, feriados, em 
qualquer localidade em que se encontram os equipamentos, maquina, veículos, tratores e implementos para reparação; 

 
1.4. A empresa ficara responsável por zelar e manter limpo toda a estrutura física e ferramental como também em perfeito 
estado de uso, caso haja ou reparar sem custo alguma para a CONTRATANTE; 

 
1.5. A empresa deverá administrar os seus funcionários a fazer cumprir com os horários de entrada e saída estabelecida pela 
CONTRATANTE de acordo com as lei trabalhistas; e 

 
1.6. A empresa deverá ter no mínimo 05 (cinco) funcionários distribuídos nas funções a critério das secretarias e Serviços 
Públicos; 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO OU FORMA DE FORNECIMENTO 

 
2.1 Os serviços deverão ser realizados conforme descritos no item 12 do(s) Termo(s) de Referência ou projeto base do 
referido Processo Licitatório nº.  , Pregão nº.  , modalidade de Registro de Preço. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOS REAJUSTES 

3.1 Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria do CONTRATANTE, mediante crédito em conta bancária, em até 30 
(trinta) dias consecutivos ou conforme disponibilidade financeira, contados do recebimento definitivo dos serviços, após a 
apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, 
alínea “a”, da Lei nº. 8.666/93 e suas respectivas alterações; 
3.2 Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedores(as), que se encontra regular 
com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito 
com o INSS e FGTS; 
3.3 A CONTRATADA deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, a descrição completa dos serviços prestados a 
CONTRATANTE, além do número de contas, agência e nome do banco onde deverá ser feito o pagamento; 
3.4 Ocorrendo erro no documento de cobrança (Nota Fiscal), este será devolvido e o pagamento será sustado para que o 
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fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da 
reapresentação do mesmo; 
3.5 Na hipótese de devolução de Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais; 
3.6 Os serviços contratados estão orçados no valor de R$ _____ ( ), preço esse que será pago pelo CONTRATANTE à 
CONTRATADA, com recursos do município, segundo disponibilidade financeira; 
3.7 As despesas decorrentes com a execução dos serviços, descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA e no valor acima, correrão 
à conta da seguinte dotação orçamentária __________ ; 
3.8 Na pendência de liquidação e obrigação financeira em virtude de penalidades ou inadimplemento contratual de 
valor, será descontado a fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora; 
3.9 Serão descontados créditos existentes em favor da CONTRATADA, quando verificado que a mesma incorreu em 
inadimplência contratual que culminou na aplicação de penalidade de multa; 
3.10 A administração efetuará retenção, na fonte de tributos e contribuições sobre os pagamentos devidos à contratada; 
3.11 A CONTRADADA fica obrigada a aceitar, pelo mesmo preço e mesmas condições deste instrumento, os acréscimos 
e/ou supressões que se fizerem necessários, obedecendo aos limites estabelecidos no art. 65, § 1º da Lei Federal nº. 
8.666/93; 
3.12 Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65, I 
e II, e alíneas, da Lei nº.8.666/93, vedada a modificação do objeto; 
3.13 A alteração do valor contratual, decorrente dos reajustes de preço, compensação ou penalização financeira, prevista 
no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a 
celebração de aditamento; 
3.14 Os preços contratados poderão ser reajustados, a cada período de um ano, contado a partir da data de sua vigência, 
pelo IGP-M da FGV ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo em que será aplicado ao preço global, constante do 
contrato, o respectivo índice de majoração; 
3.15 Os serviços extra orçamentários, que se fizerem necessários serão executados pela CONTRATADA, desde que seus 
preços tenham sido analisados e devidamente aprovados pela CONTRATANTE, nos limites e percentuais estabelecidos na Lei 
Federal nº. 8.666/93, observando-se o valor descrito no contrato e sempre obedecendo as demais cláusulas contratuais. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS DE INÍCIO DE ETAPAS DE EXECUÇÃO, CONCLUSÃO, DE ENTREGA E DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

4.1 A CONTRATADA se obriga a executar o objeto deste instrumento, até _______ , iniciando-se a partir da expedição da 
Ordem de Serviço; 
4.2 O prazo para a conclusão poderá ser alterado por iniciativa do CONTRATANTE, havendo conveniência 
administrativa, e será formalizado mediante lavratura de Termo Aditivo; 
4.3 A vigência do contrato será até _______ , admitida prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo 
as obrigações acessórias; 
4.4 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço do Processo de Pregão nº.  , é de 12 meses. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

 

DA CONTRATADA 

 
5.1 A CONTRATADA se obriga a realizar os serviços conforme no item 12 do Termo de Referência do referido processo 
licitatório; 

5.2 A CONTRATADA fica obrigada a manter durante a vigência deste instrumento todas as condições e obrigações de 
habilitações exigidas no Edital, nos termos do artigo 55, inciso XIII, da Lei nº. 8.666/93; 
5.3 A CONTRATADA se obriga a atender a fiscalização da CONTRATANTE quanto a qualidade dos serviços; 
5.4 A CONTRATADA se responsabilizará por prejuízos que acarretar a terceiros, por si ou por preposto, isentando a 
CONTRATANTE de quaisquer ônus; 
5.5 Os serviços que não forem executados de acordo com as normas estabelecidas serão rejeitados, arcando, a 
CONTRATADA com todos e quaisquer ônus decorrentes da rejeição, inclusive prazos e despesas; 

 
DA CONTRATANTE 

 
5.6 Para garantir fiel cumprimento do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE se obriga a: 
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a) efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento; 
b) Reter na fonte 5% (cinco por cento), a título de ISSQN, sob pena de responsabilidade funcional do responsável 

pelas finanças públicas municipais, e repassar o valor retido aos cofres do município, na forma da Lei; 
c) Reter na fonte os demais tributos eventualmente incidentes sobre os serviços e repassar a quem tem direito, na 

forma e prazos legais, sob pena de responsabilidade. 
d) permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde serão realizados os serviços; 

 
DAS PENALIDADES 

 
5.7 Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidades pela unidade 
requisitante, aplicar ao detentor da ata e contrato, garantidos o contraditório e ampla defesa, as seguintes sanções 
administrativas: 
5.7.1 Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, 
aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, 
devidamente informados e aceitos: 

a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante na Nota Fiscal de empenho; 
b) cancelamento dos preços registrados; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a administração no prazo de 

até cinco anos; 
5.7.1.1 As sanções previstas nestes subitens poderão ser aplicadas cumulativamente; 
5.7.2 Por atraso injustificado no cumprimento do contrato de fornecimento ou de execução; 

a) a multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação até o décimo dia; 
b) rescisão unilateral do contrato após o vencimento dia de atraso; 

5.7.3 Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço: 
a) advertência, por escrito, nas faltas leves; 
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do 

fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor; 
c) suspensão temporária de participação de licitação e impedimentos de contratar com a administração pública por 

prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade; 
5.7.3.1 A penalidade prevista na alínea “b” do subitem 5.7.3 poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as 
sanções previstas nas alíneas “a”, “b” e “d”, sem prejuízos da rescisão unilateral do instrumento de ajuste de qualquer das 
hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93; 
5.7.3.2 Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspenção temporária da participação em licitação ou 
impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da 
Administração, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo 
das demais cominações legais, nos termos da Lei nº. 10.520, de 2002; 
5.7.3.3 O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação 
da pena de suspenção temporária de participação de licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto 
não adimplida a obrigação; 
5.7.3.4 A aplicação de penalidades previstas nas alíneas “c” e “d” do subitem 12.1.3, será de competência exclusiva do prefeito 
municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo reabilitação ser 
concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção administrativa. 

5.8 Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contado da notificação; 
5.9 As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotados no Registro Cadastral dos fornecedores mantidos pela 
Administração; 
5.10 As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro Público; 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
6.1 A supervisão dos serviços estará a cargo de um funcionário credenciado pelo CONTRATANTE, com poderes para 
inspeção e controle, podendo ditar medidas que achar necessária ao bom andamento e qualidade dos mesmos, bem assim a 
fiscalização do contrato será exercida pelo servidores designado pela decreto  nº. 53/2018; 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CASOS DE RECISÃO 
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7.1 Este contrato poderá ser rescindido nos termos do artigo 77 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93, sempre 
fazendo um equilíbrio entre físico e financeiro ou desde que haja conveniência para a Administração; 
7.2 Na hipótese da empresa paralisar os trabalhos por prazo superior a 5 (cinco) dias consecutivos, sem justificativas; 
7.3 Quando ocorrer desvio das especificação por parte a CONTRATADA, ou prestar informações inverídicas à 
fiscalização. 
7.4 Na hipótese da empresa contratada entrar em regime de concordata, ainda que preventiva, ou falência; 
7.5 No caso de rescisão, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento da parte executada; 

 
CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
8.1 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registrados por intermédio de lavratura de termo aditivo OU 
apostilamento ao presente contrato; 
8.2 Vinculam-se este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão nº.  , 
modalidade de Registro de Preço, seus anexos e a proposta da contratada, bem como os dispositivos da Lei Federal nº. 
8.666/93 aos casos omissos; 
8.3 É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
autorização da Administração. 

 
CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO 

 
9.1 Para eficácia do presente instrumento, o CONTRATANTE providenciará a publicação do seu extrato no Diário  
Oficial ou documento equivalente, conforme a Lei nº. 10.520/02; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

 
10.1 Fica eleito o foro da Comarca de Pontes e Lacerda para dirimir as  questões  relativas ou  oriundas  do presente  
Contrato; 

 
E por estarem acordados, declarem ambas as partes, aceitarem as disposições estabelecidas nas cláusulas do 

presente Contrato, firmando-o em quatro vias de igual teor, na presença de duas testemunhas abaixo. Prefeitura Municipal de 
VALE DE SÃO DOMINGOS, em de de . 

 
THUCYDIDES FRANCISCO CONCEIÇÃO ALVARES                                                                                                                                                                        

PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO                                                                                                                                                                                          
OAB – MT Nº 4552 

 
 
 
 

Geraldo Martins da Silva 
Prefeito 

 
 

 
CONTRATADA 

Contratada 
 

Testemunhas:_________________________ 

 
 


