
 

PREFEITURAMUNICIPALDELUMINÁRIAS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

SESSÃO PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE 

PREÇOS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

DATA: 

HORÁRIO: 

LOCAL: 

23/08/2018 VISITA TECNICA DAS 09:00 AS 16:00 HORAS, Garagem. 

24/08/2018 a 29/08/2018 DILIGENCIA DA COMISSÃO NAS OFICINAS. 

30/08/2018 PREGÃO REGISTRO DE PREÇO. Prefeitura Municpal. 

 

 
 

 

 
 

OBJETO: 

A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 

PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS 

LEVES, CAMINHÕES, ÔNIBUS E MAQUINÁRIO E AQUISIÇÃO DE 

PEÇAS COM MAIOR DESCONTO NA TABELA FORNECIDA PELO 

MUNICÍPIO DE LUMINÁRIAS E NOS PREÇOS DE CONCESSIONÁRIAS, 

PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL E CONVENIADOS, ASSIM 

COMO NOS VEÍCULOS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS 

DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO, CONFORME 

DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE 

EDITAL E SEUS ANEXOS.  

 

Observação: 
Se por quaisquer motivos não houver expediente no dia supracitado, o recebimento e o início da abertura 

dos envelopes referentes a esta licitação serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da 

Administração Pública do Município de Luminárias que se seguir. 

 

 

Endereço completo: Rua Coronel Diniz, n 172 

Luminárias – Minas Gerais CEP 37240-000 

 

TIPO: MENOR PREÇO POR  LOTE 

 

Meios para contato: 

Telefone: 35 3226 1198 
E-mail: licitacao@luminarias.mg.gov.br 

Dias e horários: de segunda a sexta-feira, da 08:00 às 17:00 horas (em dias de expediente). 

 

Importante: 

Às licitantes deverão tomar conhecimento e retirar o edital através do site 

www.luminárias.mg.gov.br.  

 

 

 

I – PREÂMBULO 
O MUNICÍPIO DE LUMINÁRIAS, através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar Prefeitura 

Municipal de Luminárias, situada na Rua coronel Diniz, n 172, Centro, Luminárias/MG, na sala de reuniões 

de Licitações, às 09:00 horas do dia 30/08/2018, o certame licitatório sob a modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL, que será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, e de conformidade 
com a Lei Federal nº.10.520, de 17.07.02, Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.93, Decreto Federal nº. 3.555, de 

08.08.00, Decreto Federal nº. 5.450 de 31.05.2005, Decreto Federal Nº 7.892, de 23/01/2013 e Lei 

Complementar 123/06, Lei 147/2014 e demais legislações pertinentes e as condições do presente edital e 
demais legislações pertinentes e as condições do presente edital. 

 

II – DO OBJETO 

A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES, ÔNIBUS E MAQUINÁRIO E AQUISIÇÃO 

DE PEÇAS COM MAIOR DESCONTO NA TABELA FORNECIDA PELO MUNICÍPIO DE 

LUMINÁRIAS E NOS PREÇOS DE CONCESSIONÁRIAS, PERTENCENTES À FROTA 

MUNICIPAL E CONVENIADOS, ASSIM COMO NOS VEÍCULOS QUE VIEREM A SER 

INCORPORADOS DURANTE O PRAZO DE ADE DO REGISTRO, CONFORME DESCRIÇÃO, 

http://www.luminárias.mg.gov.br/
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ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 

 

III – DA VISITA TECNICA, DILIGENCIA ‘’IN LOCO’’ DA OFICINA PELA COMISSÃO DE 

APTIDÃO E DA ABERTURA DO CERTAME. 

 

1. A visita técnica, para apresentação dos documentos do iten 02 e para conhecimento e vistoria dos 
veículos da frota será dia 23/08/2018 das 09:00 as 16:00 horas, e poderá ser agendada  pelo telefone (35) 

3226.1329 até o dia 22/08/2018. A visita técnica poderá ser realizada pelo proprietário e/ou representante 

da empresa, na garagem da prefeitura municipal de Luminárias. 
 

2. No ato da visita técnica, somente terão direito a visita, os LICITANTES interessados que 

apresentarem cópias dos seguintes documentos: 

                      Contrato Social 
                      Balanço Patrimonial do ultimo exercício (2017) 

                      Três últimas Gefip’s constando registro de mecânico. 

                      Alvará de Licença e Localização (da loja e Oficina) 

                No mínimo 10 Fotos (da loja e Oficina) demonstrando que o  Galpão da oficina possui altura mínima 

para entrada de maquinas e ônibus. 
 

    Os serviços mecânicos não poderão em hipótese alguma serem terceirizados pela  vencedora/detentora do 

certame. 

 

3. Após a conferencia da ducumentação do iten 02, estando a contento, os licitantes interessados serão 
declarados credenciados e realizarão a visita técnica na garagem da prefeitura. 

 

4. Somente será credenciado e receberá a visita ‘’in loco’’ as empresas que apresentarem toda a 
documentação do iten  02, e forem declaradas APTAS. 

 

5. A comissão da prefeitura fará a visita ‘’in loco’’ nas oficinas APTAS entre os dias 24/08/2018 a 

29/08/2018, e emitirá uma declaração de APTIDÃO a particpação do certame (anexo XIV) 
 

6. A declaração de APTIDÃO DA OFICINA emitida pela comissão da prefeitura municipal de 

Luminárias, deverá ser apresentada juntamente com o credenciamento  na abertura do certame. 
 

A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro, a ser realizada conforme 

indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital. 

 

DATA DA ABERTURA: 30/08/2018.  

HORA: 09:00 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Luminárias-MG 

 
IV – DAS CONDIÇÕES DEPARTICIPAÇÃO 
1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 
a) Detenham atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Pregão; 

b) Os licitantes deverão possuir oficina equipada para a execução dos serviços, e apresentar o endereço e 
documentação no ato da visita tecnica nas seguintes condições: 

c) Para prestação de serviços mecânicos e afins o licitante deverá obrigatoriamente possuir oficina 

mecânica situada em um raio de até 90 km da garagem da Prefeitura de Luminárias-MG,  Nesse raio 
de distância existem várias cidades com capacidade de fornecimento de peças e serviços em condições 

satisfatórias para a prestação de serviços sem prejudicar a competitividade, o menor  preço e principalmente 

a proposta mais vantajosa ao município de Luminárias. Tal exigência se faz necessária, pois a prefeitura de 

Luminárias possui uma frota reduzida e a demora no conserto dos veículos, pode acarretar grande prejuízo à 
administração. A exigência referente à localização se faz necessária tendo em vista a obtenção da proposta 
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mais vantajosa para esta Prefeitura, pois, se a distância entre a garagem da Prefeitura e a Contratada for 

maior que a determinada, a vantagem do “menor preço” ficará prejudicada em razão do aumento do 

custo com o deslocamento da frota. Considerando também que a demora na remoção dos veículos até as 

localidades mais distantes contribuirá para possíveis interrupções no Serviço de Atendimento Público, 

principalmente nas áreas da Saúde, Educação e Obras. Pretende-se, assim, agilizar os serviços a serem 

executados, bem como facilitar a fiscalização in loco e o acompanhamento dos serviços prestados, 

visando, portanto, o cumprimento dos princípios da economicidade, celeridade, eficiência e razoabilidade. 
d) Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital a saber; 

e)  Estrutura coberta, apresentados no ato da diligencia in loco. 
f) Ferramental especifica para os reparos, conforme anexo X, apresentados para verificação da comissão no ato 

da diligencia in loco. 

g) Equipe técnica mínima, composta por técnicos especializados com certificados apresentados no ato da 
diligencia ‘’in loco’’. 

h) apresentarem no dia, hora e local designados para a sessão pública desta licitação, declaração dando ciência 

de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com os dispostos no Inciso VII do 
artigo 4º. da Lei nº. 10.520/02, podendo ser adotado o modelo constante deste Edital. 

i) Somente participarão da Sessão Oficial do Pregão presencial os representantes efetivamente credenciados 

conforme anexo XIV. 
 

2. Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, Municipal, Estadual ou Federal. 
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;  
licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio, qualquer que seja sua forma de 

constituição. Tendo em vista que o objeto ora a ser licitado é comum, não se configura de grande vulto e com 

vários fornecedores não havendo a necessidade de participação emconsórcio. 
c) empresa que tenham sócios que sejam funcionários do Município de Luminárias, Estado de Minas Gerais; 

d) tenham sido suspensas do direito de licitar por ato desta Administração ou que tenham sido declaradas 

inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública; 

e) tenham demonstrado desempenho operacional insatisfatório no fornecimento de produtos anteriormente 

mantido com o Município de Luminárias, devidamente comprovado, por razões ainda persistentes. 
Observado sempre o princípio da ampla defesa em processo administrativo próprio; 

f) empresas estrangeiras que não funcionam no País; 

g) empresas que não pussuirem oficinas próprias.  

 

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

descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

 
4. As empresas interessadas em participar do certame, deverão solicitar uma visita técnica na garagem da 

prefeitura para verificação das condições dos veículos e máquinas pertencentes à Frota Municipal e obtenção 

esclarecimentos que o licitante julgar necessário para a futura execução do objeto. 

 
5. A visita técnica, para conhecimento e vistoria dos veículos da frota deverá ser agendada  pelo telefone (35) 

3226.1329 até o dia 22/08/2018. Poderá ser realizada pelo proprietário e/ou representante da empresa que 

deverão apresentar no ato da visita os seguintes documentos:. 
                              Contrato Social 

                              Balanço Patrimonial do ultimo exercício (2017) 

                              Três últimas Gefip’s constando registro de mecânico. 

                        Alvará de Licença e Localização (da loja e Oficina) 

    No mínimo 10 Fotos (da loja e Oficina) demonstrando que o Galpão da oficina com altura 
mínima para entrada de maquinas e ônibus. 

 

. 
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V – DO CREDENCIAMENTO 
1. No dia, hora e local designados para a sessão pública, a licitante poderá ser  representada por procurador 

ou preposto, devendo apresentar a seguinte documentação: 
a) declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade 

com o disposto no inciso VII do artigo 4º. da Lei nº. 10.520/02, podendo ser adotado o modelo constante 

deste edital conforme (anexo V). 
b) cédula de identidade ou qualquer outro documento oficial de identificação – com foto–; 
c) instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida em cartório, 

com poderes para a formulação de propostas e lances verbais, e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame em nome do proponente, podendo ser adotado o modelo constante deste Edital – Termo de 
Credenciamento –. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, é 

suficiente a apresentação de cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos 

seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
d) a microempresa -ME e empresa de pequeno porte – EPP deverá apresentar a Certidão Simplificada da 

Junta Comercial do Estado de localização da empresa (ME - EPP), expedida até 90 dias antes da data de 

abertura da proposta, obrigatória para empresas que forem fazer uso do privilégio contido na Lei 
Complementar 123/2006. A não entrega da declaração prevista no item anterior, indicará que a licitante 

optou-se por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006. 

e) Declaração informando telefones e e-mails oficiais da empresa, viabilizando um canal fidedigno de 

comunicação entre a Prefeitura e a empresa participante do certame. Por onde será enviado ordens de 

fornecimento e comunicação geral da Prefeitura com fornecedor. (ANEXO X). 

f) A declaração de APTIDÃO DA OFICINA emitida pela comissão da prefeitura municipal de 

Luminárias. (anexo XIV) 

 

2. Decorrido o horário previsto no preâmbulo deste Edital para a abertura do procedimento licitatório, 

inclusive aquele de tolerância, não mais serão aceitos novos participantes no certame. 
 

3. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da licitante devidamente 

credenciado. 

 
4. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante, exceto quanto se tratar de Lotes diversos – ou 

itens diversos, conforme for o caso, em que as licitantes representadas por apenas um credenciado não 

estejam competindo entre si. 

5. O representante inicialmente credenciado poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.  
6. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar 
da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, 

representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes de “Proposta de Preços” ou de 

“Documentos para Habilitação” relativos a este Pregão. Neste caso, somente será aproveitada a sua proposta 

escrita, considerada esta também como o único lance na sessão, observadas as disposições constantes no item 
VIII deste Edital. 

 

7. Os documentos relativos ao credenciamento e a declaração da licitante dando ciência de que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação, de conformidade com o disposto no Inciso VII do 

artigo 4º. da Lei nº. 10.520/02,  deverão ser apresentados fora – separados – dos envelopes referidos no 
item VI deste Edital, durante o ato específico para o credenciamento e/ ou representação. 

 
8. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de Procuração que comprove a 

outorga os necessários poderes para formular ofertas e lances verbais de preços, e praticar todos os demais 

atos pertinentes e este certame licitatório, em nome da proponente. 
 

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

dirigentes, sócios ou proprietários da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia do respectivo 

estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual 

sejam expressos os poderes para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
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ENVELOPE Nº. 01 

PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICÍPIO DE LUMINÁRIAS 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 

PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2018  

DATA DE ABERTURA: 30/08/2018 

HORÁRIO: 09:00 

 

ENVELOPE Nº. 02 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE LUMINÁRIAS 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 

PREGÃO PRESENCIAL N 30/2018  

DATA DE ABERTURA: 30/08/2018 

HORÁRIO: 09:00 

10. Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos documentos 

relacionados para credenciamento neste Edital. A ausência desta documentação implicará de imediato, na 

impossibilidade da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na perda do direito de 
interpor recurso das decisões do Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os 

trabalhos. 

 
VI – DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE HABILITAÇÃO 
1. Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata o inciso 1 do item IX deste Edital. 
2. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados das Proponentes 

deverão entregar, simultaneamente, ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio, os documentos e as propostas, 

exigidos no presente Edital, em dois – 02 – envelopes fechados, distintos e numerados de 01 e 02 na forma 

abaixo mencionada: 

a) o ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, constante na alínea “b” deste inciso, o 

representante de cada licitante, deverá entregar ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio, em separado de qualquer 

dos envelopes, a Declaração de Comprometimento de Habilitação – conforme modelo em anexo –, o 

Credenciamento e a Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de localização da empresa 

(ME - EPP), expedida até 90 dias antes da data de abertura da proposta – para as licitantes que assim 

se enquadrarem. 
b) a não entrega da Declaração de Comprometimento de Habilitação exigida na alínea “a” deste inciso deste 

Edital implicará em não recebimento, por parte do Pregoeiro dos envelopes contendo Proposta de Preços e de 

Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório; 

 

c) O Pregoeiro está autorizado a abrir o envelope de habilitação, na presença de todos licitantes, para a 

retirada de qualquer documento que por ventura pertença à fase de credenciamento. 

 

d) Os documentos de Habilitação e a Proposta de preços deverão ser entregues ao Pregoeiro na abertura da 
sessão pública deste certame, em envelopes distintos, colados e indevassáveis, contendo em sua parte externa 

as informações abaixo e uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes em referência, não será aceita 

a participação de nenhum licitante retardatário.  
e) A ausência de dizeres na parte externa do envelope não constituíra motivo para desclassificação da 
licitante que poderá regularizá-la no ato da entrega. 

 

f) os documentos necessários à participação na presente licitação deverão ser apresentados em original, ou 

por cópia com autenticação procedida por tabelião, pelo Pregoeiro ou por funcionário público integrante da 
Equipe de Apoio do Município de Luminárias, Estado de Minas Gerais, ou ainda pela juntada de folhas de 

órgão da imprensa oficial onde tenham sido publicados. 

 

3. Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo os documentos 
referentes às propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil–

Língua Portuguesa. 

 

4. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em língua 

estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados, mediante reconhecimento da assinatura 
do tabelião ou notário do país de origem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais documentos além 

de serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 
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5. A autenticação, quando feita pelo pregoeiro ou por funcionário integrante da Equipe de Apoio do Pregão 

do Município de Luminárias, Estado de Minas Gerais, poderá ser efetuada, em horário de expediente, no 

departamento de licitações localizado na Prefeitura Municipal de Luminárias-MG, situado na Rua Coronel 
Diniz, n 172 , Centro, e/ou no ato da abertura do julgamento quando solicitado pelo Pregoeiro e Equipe de 

Apoio. 

 

6. O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá ser o mesmo 
estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da presente licitação. 

 

7. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos, gravuras, 

desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 
 

8. Os documentos compostos por mais de 01 (uma) folha que estiverem autenticados, deverão constar em 

todas as folhas, o selo do cartório responsável por sua autenticação. 

 
VII – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 01 –“PROPOSTA” 
1) A proposta da licitante deverá ser feita em papel timbrado da empresa, em uma única via 
datilografada/digitada, sem rasuras, na qual deverá constar as seguintes especificações: 
a) nome, endereço, CNPJ/MF e inscrição estadual; 
b) número do processo e do Pregão; 
c) descrição do objeto da presente licitação, com a descrição dos serviços e/ou fornecimento de materiais, 

em conformidade com as especificações constantes deste edital; 

d) a proposta e os lances consistirão, obrigatoriamente, na apresentação do menor preço ofertado do valor 

homem/hora para a realização dos serviços, e de maior percentual (%) de desconto ofertado sobre os preços 

das peças constantes das tabelas dos fabricantes, conforme especificações contidas no Anexo I – Relatório 

de especificações e Anexo II – Proposta de preços. 

d.1) Caso seja verificado, pelo coordenador Geral de Manuntenção de Transporte, a existência de 

preços ainda menor, praticado no mercado de peças autorizadas/serviços (homem/hora) em 

concessionárias, que os orçados pela Contratada e desde que nas mesmas condições apresentadas, esse 

será o valor a ser considerado para fins de orçamento e pagamento. 

d.2) Para tal será necessário pesquisas de preços em até 03 (três) empresas (concessionária), devendo 

constar: Nome, CNPJ, telefone e endereço da concessionária da marca para peças originais/ serviços 

(homem/hora). 
e) para efeito de disputa no Pregão Presencial, conforme item d). a composição da proposta obedecerá ao 

Anexo II, devendo conter o valor do Lote, uma vez que o critério de julgamento do presente será o de menor 

preço por lote. 
f) ser apresentada no formulário fornecido pelo Município de Luminárias, Anexo II deste Edital, ou em 

formulário próprio contendo as mesmas informações exigidas no referido formulário, assinado por quem de 

direito, em uma – 01 – via,  no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o 

preço de cada item, expresso em  reais – R$ –, com dois – 02 – dígitos após a vírgula no valor unitário, em 
algarismos arábicos, conforme o formulário mencionado acima, devendo todas as folhas serem rubricadas; 
g) prazo de validade da proposta de no mínimo sessenta – 60 –dias;  
2. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os tributos incidentes ou que venham a incidir 

sobre o fornecimento, inclusive o frete, carga e descarga no local que o Município de Luminárias 

designa e outros; 

3. A Proposta que não atender as exigências deste instrumento, bem como alterar a especificação da 

proposta, ou que apresentar preço excessivo ou manifestamente inexeqüível,ou aquelas que ofertarem 

alternativas serão desclassificadas. 
4. A proposta e os lances deverão referir-se ao Valor Unitário de cada lote do Objeto deste certame. 
5. Não será permitido cotação inferior à quantidades previstas no Edital. 
6. Havendo divergência entre o preço expresso em algarismos e o expresso por extenso, prevalecerá o porextenso. 
7. A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral concordância 

com as condições do presente certame e total sujeição à legislação pertinente. 
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8. A apresentação da proposta em desacordo com o previsto neste Título desclassificará o proponente. 
9. Não serão aceitas propostas com zero no desconto das  peças. 
10. Endente-se por  peças originais, as peças da mesma marca/fabricante/especificação, novas, de primeiro 

uso, não recondicionadas, utilizadas pelas montadoras na fabricação e montagem dos veículos. Entende-se 

por peças e acessórios genuínos aqueles utilizados na montagem dos veículos pelo fabricante ou para a 

revenda nas concessionárias autorizados dos veículos. 
11. Todos os valores das peças serão conferidos pela empresa contratada pela prefeitura, para verificação dos 

códigos corretos ,chassis  e valores de desconto. Somente serão liberados para consertos os orçamentos após 

tal verificação. 
12. A tabela de preços de peças encontra-se no site da Prefeitura para conferência, confecção da PROPOSTA 

e a aplicação dos descontos. No endereço eletrônico: www.luminarias.mg.gov.br  

 

VIII – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N°. 02 
1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste Edital e conter, obrigatoriamente, 

todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação. 
2. A documentação relativa à Habilitação Jurídica, conforme a constituição, consistirá em: 
a) cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de empresa individual; 
b) registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assimexigir. 

f) a microempresa -ME e empresa de pequeno porte – EPP deverá apresentar a Certidão Simplificada da 

Junta Comercial do Estado de localização da empresa (ME - EPP), expedida até 90 dias antes da data de 

abertura da proposta, obrigatória para empresas que forem fazer uso do privilégio contido na Lei 

Complementar 123/2006 e 147/2014. A não entrega da declaração prevista no item anterior, indicará que a 
licitante optou-se por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar 123 e147/2006. 

g) Declaração de APTIDÃO DA OFICINA emitida pela comissão da prefeitura municipal de Luminárias 

 
3. A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em: 
a) prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF –, da mesma licitante que irá 

faturar e entregar o objeto licitado; 
b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta de 

Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União incluindo prova de regularidade relativa à 

seguridade social, emitida pela Secretaria da Receita Federal doBrasil. 
c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante 

apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante 
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 

e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante 

apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal; 
f) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho; 
g) Alvará de Funcionamento e Localização da empresa. 

 

4. Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o inteiro teor do Edital deste 
Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações 

necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação. – AnexoVII.  
 

5. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de dezoito – 18 – anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de dezesseis – 16 – anos, em qualquer trabalho, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de catorze anos, conforme modelo do anexo VI deste Edital. 

http://www.luminarias.mg.gov.br/
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6. Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades cabíveis, a 

existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e habilitação com a administração pública, 

conforme Anexo Vdeste Edital.  
7. Declaração de Localização e Disponibilidade, COM FOTOS DA OFICINA – parte interna com os 

equipamentos, e da parte externa, assinada pelo representante legal do licitante, conforme modelo em 

Anexo X. 

8. Declaração de idoneidade, conforme Anexo IX do edital. 
9. Atestado de capacidade técnica pertinente ao objeto licitado. 

10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, mencionado expressamente em 
cada balanço o número do livro Diário e das folhas em que se encontra transcrito e o número do registro do 

livro na Junta Comercial, de modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; 

11. OUTROS DOCUMENTOS 

a) Comprovação através de livro de registro de empregados, que a licitante possui funcionários com a devida 

descrição de cargos e atividades desenvolvidas, compatíveis com o objeto licitado (somente para prestação 
de serviços); 

b) Certificado de formação profissional dos funcionários da área operacional, executantes dos serviços 

licitados (cursos, treinamentos, congressos); 

c) Comprovar possuir espaço físico compatível com a atividade para entrar no galpão da oficina e atender até 
02 (duas) máquinas, onibus e/ou equipamentos simultaneamente, comprovar ainda a segurança no local onde 

as máquinas, onibus e/ou equipamentos farão ou aguardarão o atendimento; 

d) Relação de máquinas, equipamentos e ferramentas. 

 

Obs.: As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatório, deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 
IX – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
1. No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as licitantes, 

devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, 
após abertura da mesma, receberá os documentos abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, 

contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das 

licitantes: 

a) o credenciamento do representante da empresa, juntamente com os documentos pessoais do mesmo e no 
caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de dirigentes, 

sócios ou proprietários da empresa proponente, bem como apresentação de uma fotocópia do respectivo 

estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual 
sejam expressos os poderes para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
c) os envelopes de nº. 01 – Proposta – e nº. 02 – Habilitação devidamente identificados e fechados. 

2. Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o Pregoeiro comunicará aos 

presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame. 
3. Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro concluirá, se ainda não o 

tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos representantes das licitantes tal como previsto na 

alínea “a” do inciso 1 do item IX, exame este iniciado antes da abertura dasessão. 
4. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos 

representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura dos envelopes contendo as propostas de 

preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas. 

5. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
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X – DO JULGAMENTO 
1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas – Classificação das propostas e Habilitação – e 

obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do menor valor por 1ote do objeto deste Edital e 

o seguinte: 
a) a etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas as licitantes, 

classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes proclamadas para tal, 

classificação final das propostas e  exame      da      aceitabilidade      da       proposta       da      primeira       
classificada,       quanto       ao       valor; 

b) durante a etapa de lances será permitido o uso de celulares. Quando convocado pelo Pregoeiro, o 

licitante desejar efetuar ligações, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o 

mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item; 
c) a etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope 

“Documentos de Habilitação” da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das 

exigências constantes do presente Edital. 
2. Etapa de Classificação de Preços: 

a) serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes; 

b) o Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preço para o 

fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados; 
c) Para classificação das propostas o Pregoeiro levará em conta o critério de Menor Preço por lote, para 

integralidade do objeto de cada Lote, conforme Anexo I, verificada a conformidade com requisitos 

estabelecidos neste edital, a autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10 % (dez 
por cento) superiores aquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens 

subsequentes, até a proclamação da vencedora. 

d) em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos representantes 

das licitantes classificadas para tanto, lances verbais que deverão ser formulados de forma sucessiva, em 
valores distintos e crescentes, ficando esclarecido que o desconto do primeiro lance verbal deverá ser 

superior ao desconto da menor proposta escritaofertada; 

e) O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas – para os lances verbais-, a 
apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas classificada como maior 

desconto, prosseguindo seqüencialmente, em ordem crescente dedesconto; 

f) caso não mais se realize lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, 

exclusivamente pelo critério de menorpreço; 
g) a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da 

licitante, ficando sua última proposta registrada para classificação, na final da etapacompetitiva; 

h) caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances verbais, o 

desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão; 
i) não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente ás sanções 

administrativas constantes do item XVII, deste Edital; 

j) será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos produtos condicionados a prazos, 
descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão; 

k) em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, 

prevalecerão as daproposta. 
3. Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação. 

a) efetuados os procedimentos previstos no inciso 2 do item X deste Edital, e sendo aceitável a proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciar á aabertura do envelope referente aos “Documentos de 

Habilitação” desta licitante; 
b) as licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente 

licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serãoinabilitados; 

c) constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada vencedora, 

sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio Pregoeiro, na hipótese da inexistência de recursos, 
ou desistência de sua interposição, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese de 

existência de recursos e desde que improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos 

atosprocedimentais; 

d) se a licitante desatender as exigências licitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando 
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a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 

vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame, pelo Pregoeiro; 
e) da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes credenciadas, as 

propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a analise da 

documentação exigida parahabilitação  
e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e 
pelos representantes credenciados das licitantes ainda presentes à sessão; 

f) os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não declaradas vencedoras 

permanecerão com os proponentes, devidamentelacrados; 

g) ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, será feita 
pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada vencedora, com posterior 

encaminhamento dos autos a Autoridade Competente do Município de Luminárias, Estado de Minas Gerais, 

para homologação do certame e decisão quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os autos 

serão encaminhados a Assessoria Jurídica Municipal para apreciação e parecer, e em caso de improvimento, 
adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à 

contratação. 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, 

podendo juntar memoriais no prazo de três – 03 – dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo 

intimadas para apresentar contra- razões em igual numero de dias, que começarão a correr do término do 
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão, 

importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à licitante 
vencedora. 

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

4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Prefeitura 

Municipal de Luminárias, no Departamento de Licitação, localizado na Rua Coronel Diniz, n 172 , Bairro 
Centro, Município de Luminárias, Estado de Minas Gerais, CEP 37240-000. 

5. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as licitantes 

representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, expressamente, que só serão conhecidos os 
recursos interpostos antes do término da sessão. Também serão conhecidas as contra-razões a recursos 

intempestivamente apresentadas. 

6. Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de 

não ser conhecidos: 
a) Ser dirigido ao Chefe do Poder Executivo do Município de Luminárias,aos cuidados do Pregoeirao,no prazo 
de três 
– 03 – dias úteis; 
b) ser dirigido ao Chefe do Poder Executivo do Município de Luminárias, nos casos de anulação ou 

revogação, no prazo de cinco – 05 – dias úteis, nos termos da alínea “c” do Inciso I do artigo 109 da Lei 

nº.8.666/93; 
c) ser apresentado em duas vias, datilografada ou emitida por computador, contendo razão social, CNPJ/MF 

e endereço, rubricado em todas as folhas e assinado, na última folha, pelo representante legal ou credenciado 

do licitante, devidamentecomprovado; 

d) ser protocolizado no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Luminárias, localizada na Rua 
Coronel Diniz, n 172, bairro Centro, Município de Luminárias-MG. 

7. A decisão a cerca do recurso interposto será comunicada a todos os licitantes via postal ou 

correspondência em mãos. 

8. Não serão conhecidas as impugnações e ou recursos interpostos após o respectivo prazo legal e que não 
forem protocoladas fisicamente no setor de licitação e ou subscrito por representante que não comprove 

poder de representação legal. 

9. O Município de Luminárias não se responsabilizará por memoriais de recursos e ou impugnações 
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endereçadas via postal ou por outras formas e-mail, etc., entregues em locais diversos da Prefeitura 

Municipal de Luminárias, e que, por isso, não sejam protocolizadas no prazo legal. 

10. Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à 
autoridade superior homologar o procedimentolicitatório. 

11. Impetrado recurso, depois de decidido, o Pregoeiro divulgará a decisão a todos os licitantes via postal ou 

correspondência em mãos, competindo à autoridade superior ADJUDICAR o objeto ao licitante vencedor e 

HOMOLOGAR o Procedimento Licitatório. 

12. A adjudicação será feita pelo Menor Valor por Lote. 

 

XII – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre o Município de Luminárias e a licitante 

vencedora, serão formalizadas através de Ata de Registro de Preços e através Empenho/ Ordem de compra/ 

fornecimento ou ainda contrato de fornecimento, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus 
Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante vencedor. 

2. A detentora do Registro de Preços emitirá separadamente Nota Fiscal de Prestação de Serviços para os 

serviços de manutenção dos veículos da frota do Município de Luminárias-MG e Nota Fiscal Eletrônica de 

Venda de Mercadorias para aspeças. 

3. Na emissão das notas fiscais, a detentora do Registro de Preço deverá destacar no corpo da nota as 

seguintes informações: 

 placa do veículo; 
 marca e modelo; 
 quilometragem do veículo, bem como pertencente a qual Secretaria ; 
 para fins de pagamento informações relativas: Banco e Agência e respectivos códigos e o número da 

conta corrente. 

4. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir 
de sua apresentação, desde que devidamente regularizados. 

 
XIII – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
1. Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o determinado neste Edital 
2. Quaisquer tributos ou encargos legais, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições 

legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 

contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme ocaso. 

2.1 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado 
no mercado, a Prefeitura Municipal de Luminárias, através da Comissão de Licitação, deverá: 

a) Convocar o fornecedor visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado nomercado; 

b) O reajuste deve ter parâmetro indicativo o menor índice apresentado pelo mercado local. O pedido deverá 

ser apreciado, após atestada sua visibilidade jurídica e quantificado seu percentual pela Secretaria Municipal 
de Luminárias, para verificar sua repercussão e impacto sobre o preço final doContrato; 

d) Caso o orçamento apresentado pela empresa seja superior aos valores praticados nas concessionárias da 

marcar, a Prefeitura através do Setor de Transportes irá realizar o mínimo de três orçamentos em 
concessionárias autorizadas a comercializarem peças originais. A média obtida nessa cotação servirá de 

base para o orçamento e posterior empenho e pagamento. 

2.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente dos motivos e comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura 
Municipal de Luminárias poderá: 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade 

dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido defornecimento; 
b) Não havendo êxito nas negociações, a Autoridade Competente revogará a Ata de Registro de Preços, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação maisvantajosa. 

3. Nos preços propostos presumem-se inclusos todos os tributos e/ou encargos sociais resultantes da 
operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com seguros, fretes, cargas, descargas eoutras. 

4. O pagamento será efetuado até 30 dias após a apresentação das Notas Fiscais e liquidação pelaPrefeitura. 

5. Caso a contratada seja optante pelo Simples Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
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Microempresas e Empresas de pequeno Porte – SIMPLES, a mesma deverá apresentar, juntamente com a 

Nota Fiscal, a devida comprovação,  a  fim  de  evitar  a  retenção  na  fonte  dos  tributos  e  contribuições,  

conforme  legislação  em  vigor. 

6. Todos os valores dos orçamentos das peças serão conferidos pela empresa contratada pela 

prefeitura, para verificação dos códigos corretos e valores de desconto. Somente serão liberados para 

consertos os orçamentos após      tal      verificação      assindo      e      autorizado      pelo      Secretário      

da      pasta      correspondente. 7. A tabela de preços das peças encontra-se no site da Prefeitura para 
conferência a aplicação dos descontos. No endereço: www.luminarias.mg.gov.br  

XIV – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação correrão por conta das seguintes dotações: 

(00025) 02.002.001.04.122.0401.2.006.3.3.90.30.00 – 100 

(00052) 02.005.001.04.122.0402.2.012.3.3.90.30.00 – 100 
(00091) 02.005.001.06.181.0601.2.020.3.3.90.30.00 – 100 

(00094) 02.005.001.06.181.0601.2.021.3.3.90.30.00 – 100 

(00133) 02.006.001.08.244.0801.2.031.3.3.90.30.00 – 100 
(00133) 02.006.001.08.244.0801.2.031.3.3.90.30.00 – 129 

(00133) 02.006.001.08.244.0801.2.031.3.3.90.30.00 – 142 

(00208) 02.007.001.08.244.0801.2.048.3.3.90.30.00 – 100 

(00208) 02.007.001.08.244.0801.2.048.3.3.90.30.00 – 129 
(00257) 02.009.001.15.452.1501.2.057.3.3.90.30.00 – 100 

(00257) 02.009.001.15.452.1501.2.057.3.3.90.30.00 – 124 

(00257) 02.009.001.15.452.1501.2.057.3.3.90.30.00 – 157 
(00270) 02.009.001.15.452.1502.2.063.3.3.90.30.00 – 100 

(00289) 02.009.001.17.512.1701.2.067.3.3.90.30.00 – 100 

(00315) 02.010.001.18.541.1801.2.075.3.3.90.30.00 – 100 

(00339) 02.010.002.20.606.2001.2.081.3.3.90.30.00 – 100 
(00354) 02.010.002.26.782.2601.2.085.3.3.90.30.00 – 100 

(00354) 02.010.002.26.782.2601.2.085.3.3.90.30.00 – 116 

(00354) 02.010.002.26.782.2601.2.085.3.3.90.30.00 – 124 
(00385) 02.012.001.12.122.1201.2.086.3.3.90.30.00 – 101 

(00402) 02.012.001.12.361.1201.2.091.3.3.90.30.00 – 100 

(00402) 02.012.001.12.361.1201.2.091.3.3.90.30.00 – 101 
(00402) 02.012.001.12.361.1201.2.091.3.3.90.30.00 – 122 

(00402) 02.012.001.12.361.1201.2.091.3.3.90.30.00 – 146 

(00402) 02.012.001.12.361.1201.2.091.3.3.90.30.00 – 147 

(00417) 02.012.001.12.361.1202.2.095.3.3.90.30.00 – 101 
(00417) 02.012.001.12.361.1202.2.095.3.3.90.30.00 – 122 

(00417) 02.012.001.12.361.1202.2.095.3.3.90.30.00 – 145 

(00417) 02.012.001.12.361.1202.2.095.3.3.90.30.00 – 146 
(00417) 02.012.001.12.361.1202.2.095.3.3.90.30.00 – 147 

(00549) 02.012.004.12.361.1202.2.127.3.3.90.30.00 – 119 

(00579) 02.014.001.10.122.1001.2.132.3.3.90.30.00 – 102 
(00595) 02.014.001.10.301.1001.2.136.3.3.90.30.00 – 102 

(00595) 02.014.001.10.301.1001.2.136.3.3.90.30.00 – 123 

(00595) 02.014.001.10.301.1001.2.136.3.3.90.30.00 – 148 

(00595) 02.014.001.10.301.1001.2.136.3.3.90.30.00 – 152 
(00595) 02.014.001.10.301.1001.2.136.3.3.90.30.00 – 154 

(00595) 02.014.001.10.301.1001.2.136.3.3.90.30.00 – 155 

(00608) 02.014.001.10.301.1004.2.139.3.3.90.30.00 – 102 
(00608) 02.014.001.10.301.1004.2.139.3.3.90.30.00 – 148 

(00703) 02.014.001.10.304.1004.2.152.3.3.90.30.00 – 102 

(00703) 02.014.001.10.304.1004.2.152.3.3.90.30.00 – 150 

(00715) 02.014.001.10.305.1004.2.154.3.3.90.30.00 – 102 
(00715) 02.014.001.10.305.1004.2.154.3.3.90.30.00 – 150 
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XV – PRAZO DE ENTREGA ERESPONSABILIDADES 
1 - Além das obrigações da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da Detentora do Registro de Preços: 
1.1 - Obedecer a todas as condições especificadas neste edital; 

1.2 - Fornecer o objeto, sob o preço, especificações indicados em sua proposta comercial e ofertados através 

dos lances registrados em ata, conforme o estipulado nesteedital; 
1.2.1 - A detentora do Registro de Preços, após ser comunicada através de telefone e e-mail pelo setor 

competente da prefeitura para que execute o serviço, terá o prazo máximo de 04 (quatro) horas para 

retirar o veículo do pátio da prefeitura ou local que o veículo estiver comdefeito. 

1.2.2 - Após a confirmação do recebimento do veículo em suas instalações, a mesma terá um prazo máximo 
de 04 (quatro) horas para encaminhar o Orçamento de Peças e Serviços ao setor competente da 

prefeituramunicipal. 

1.2.3 – As manutenções mecânicas, com ou substituição de peças, em cada veículo, deverão ser feitas no 
prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, contados da data do “Pedido de Compra/Ordem de Serviços, 

emitido pela Prefeitura Municipal de Luminárias, mediante orçamento de peças e serviços expedido pela 

detentora da ata de registro de preços, excluindo reformas gerais que terão os prazos acertados e definidos 
expressamente pelaspartes. 

1.2.4 – Todas as despesas com o deslocamento do veículo até a empresa contratada será de inteira 

responsabilidade da detentora da Ata de Registro, sem ônus algum ao município de Luminárias. 

1.3 - Fornecer à Prefeitura a(s) competente(s) nota(s) fiscal(is) discriminando o(s) item(ns) e seu(s) 
respectivo(s) valor(es), referente ao serviço efetuado, acompanhada(s) das certidões da Dívida Ativa da 

União e FGTS; 

1.4 - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e quantificação exigidas nalicitação; 
1.4.1 - A detentora do Registro de Preços não poderá executar quaisquer serviços e/ou substituir peças que 

não constem do "Pedido de Compra/Ordem de Serviços/Confirmação de Entrega”, aprovado. 

1.5 - Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões até o limite fixado no § 1º do art. 
65 da Lei 8.666/93; 

1.6 - Promover o fornecimento dos serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às 

normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boatécnica; 

1.6.1 - Os serviços deverão ser prestados em instalações da detentora da Ata do Registro de Preços, em 

oficinas adequadas com estrutura física, ferramental, equipamentos e profissionais qualificados 

capazes de atender imediatamente as demandas solicitadas pela Prefeitura Municipal de Luminárias; 

A Prefeitura poderá efetuar diligências nas dependências da oficina para constatar que a mesma 

funciona em boascondições. 
1.6.2 - A garantia para motor, caixa e diferencial deverá ser de 20.000 (vinte mil) quilômetros ou 6 

(seis) meses; 
1.6.3 - A detentora do Registro de Preços deverá manter em instalações abrigadas e cobertas os veículos da 

Prefeitura Municipal de Luminárias recebidos paramanutenção. 

1.6.4 - A detentora do Registro de Preços deverá entregar, após a execução dos serviços, o veículo lavado e 
higienizado interna e externamente, sem que incida nenhum ônus para a Prefeitura deLuminárias. 

1.7 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe foram solicitados pela CONTRATANTE, atendendo 

prontamente a quaisquer reclamações; 
1.7.1 - A detentora do Registro de Preços deverá prestar laudo técnico sobre os veículos sempre que for 

solicitado pela unidade de transportes da Prefeitura Municipal de Luminárias; 

1.8 - Receber as Ordens de Serviço viae-mail; 

1.9 - Substituir os serviços dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso detecte defeito ou 

irregularidade, sem prejuízo das sançõesprevistas; 

1.10 - Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas, tais como fretes, com as 

pessoas envolvidas na execução do fornecimento, que não terão qualquer vínculo empregatício com 

acontratante; 
1.11 - Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham 

causar ao patrimônio da Prefeitura ou a terceiros, quando da execução do serviço, objeto deste instrumento, 
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ou em razão da má qualidade dos produtosfornecidos; 

1.12 - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e quantificação exigidas nalicitação. 
1.13 - Não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes da Ata de Registro de 

Preços, ou títulos de créditos emitidos por ela e sem aceite, como garantia, fiança, ou outra forma qualquer 

de ônus, sem anuência prévia e expressa da Prefeitura de Luminárias, sob pena de rescisão unilateral da Ata 

de Registro dePreços; 

1.14 – Após a execução do serviço, o veículo deverá ser entregue no pátio da prefeitura juntamente com a 
notafiscal. 

1.15 – Todas as peças substituídas, sem exceção, deverão, OBRIGATORIAMENTE, ser devolvidas para a 

Prefeitura Municipal de Luminárias, acondicionadas nas embalagens originais da peça nova substituída, 
juntamente com o veículo reparado. Tais peças deverão ser etiquetadas guardadas sob a responsabilidade 

do setor de transporte da prefeitura de Luminárias. 

1.16 Todos os valores dos orçamentos das peças serão conferidos pela empresa contratada pela prefeitura, 
para verificação dos códigos corretos e valores de desconto. Somente serão liberados para consertos os 

orçamentos após talverificação. 

1.17 A tabela de preços de peças encontra-se no site da Prefeitura para conferência a aplicação dos descontos. 

No endereço:  www.luminarias.mg.gov.br 

XVI – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA: 
a) Providenciar  junto a órgãos competentes os registros e licenciamentos regulamentares e pertinentes a 

compra de que tratará o CONTRATO; 

b) executar fielmente o objeto do CONTRATO, comunicando imediatamente e com antecedência o 
representante legal da CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de 

seucumprimento; 

c) comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade na compra e prestar informações 
julgadas necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas pelaCONTRATANTE; 

d) acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando 

os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamaçõesformuladas; 
e) a CONTRATADA deve se responsabilizar: 

1 - pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 

contrato. A inadimplência da CONTRATADA, referente a esses encargos, não transfere à CONTRATANTE 

responsabilidade por seupagamento; 
2 - por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que 

redundem em aumento de despesas para a CONTRATANTE; 

3 - pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo, quando da execução dos serviços; 
f) a CONTRATADA obriga-se: 

1 - a não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO, 

ou títulos de créditos emitidos por ela e sem aceite, como garantia, fiança, ou outra forma qualquer de ônus, 

sem anuência prévia  e expressa da CONTRATANTE, sob pena de rescisão unilateral doCONTRATO; 
2 - a manter, durante toda a execução do CONTRATO a compatibilidade com as obrigações 

assumidas em relação a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nalicitação; 

3 - a apresentar planilha de preços conforme as propostas apresentadas na reunião do pregão, 
computando os novos valores para a elaboração do contrato de fornecimento dosserviços. 

2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATANTE: 

a) cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
b) notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento do Contrato. 

c) notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos 

de sua responsabilidade; 
d) aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso deinadimplemento. 
e) Supervisionar o fornecimento do objeto, exigindo presteza na entrega e correção das falhas eventualmente 

detectadas; 
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f) Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à prestação dos 

serviços. 

 
XVII – DAS PENALIDADES: 
1. Nos termos do artigo 86 da Lei nº. 8.666/93, fica estipulado o percentual de meio por cento –0,5% – 

sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do 

objeto deste pregão, até o limite de dez por cento – 10% – do valorempenhado. 

2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das 

condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do artigo 87 da Lei 

nº.8.666/93: 
a) advertência; 
b) multa de dez por cento – 10% – do valor do contrato, 

c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de 
Luminárias  por prazo não superior a dois – 02 – anose, 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraçãoPública. 

3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 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, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios pelo prazo de até cinco – 05 – anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e 

das demais cominaçõeslegais. 

4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o 
Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, 

desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de cinco – 05 –dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação dapena. 

5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em 

agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de cinco – 05 – a contar da data 
da notificação, ou quando for o caso, cobradojudicialmente. 

 
XVIII – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente edital, 

por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo com os prazos do artigo 41 da Lei nº. 
8.666/93, no endereço da Prefeitura Municipal, cabendo o Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 

três – 03 – dias úteis. 
2. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os respectivos prazoslegais.  
3. Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

 
XIX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

as empresas interessadas atendido os interesses públicos e o do Município de Luminárias, sem 

comprometimento da segurança dacontratação. 

 

2. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da licitante, desde 

que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas compreensões da sua proposta, durante a 
realização da sessão pública deste pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor 

do mesmo, bem como a finalidade e a segurança da futuracontratação. 

 

3. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

4. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital, nos termos do inciso 6 do 
item XIX, e a homologação do resultado desta licitação não implicarão em direito àcontratação. 
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5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, 

observando- se que só iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no Município de Luminárias, 

exceto quando for explicitamente disposto emcontrário. 

 

6. O Chefe do Poder Executivo do Município de Luminárias-MG,  poderá revogar a presente licitação por 

razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de 

terceiros, nos termos do artigo 49 da Lei n°. 8.666/93. 
 

7. No caso de alteração deste Edital  no curso do prazo estabelecido para a realização do pregão, este prazo 

será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não prejudicar a formulação daspropostas. 
 

8. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente exclusivamente o 

Foro da Comarca de Lavras Estado de Minas Gerais. 

 

9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o 
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormenteestabelecido. 

 

10. A cópia completa deste edital poderá ser retirada pelo site www.luminarias.mg.gov.br. Caso a empresa 

deseje retirar o Edital impresso, deverá procurar o Departamento de Licitação da Prefeitura de Luminárias-
MG, e efetuar o pagamento dos custos de reprodução, mediante guia de recolhimento. 

 

 

11 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o 

fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, e essa impugnação deverá ser 

protocolizada única e exclusivamente no setor de licitação deste Município. 

 

12 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
 

13. Fazem partes integrantes deste edital: 

AnexoI Termo de Referência - Relatório de especificações. 

AnexoII Modelo de Proposta depreços. 
AnexoIII Termo decredenciamento. 

AnexoIV Declaração de cumprimento dos requisitos dehabilitação. 

AnexoV Declaração de fatossupervenientes. 
AnexoVI Declaração que não empregamenor. 
AnexoVII Declaração de conhecimento e aceitação do teor do edital. 

AnexoVIII Declaração de enquadramento com ME eEPP. 

AnexoIX Declaração deidoneidade. 

AnexoX Modelo de declaração de localização e disponibilidade. 

Anexo XI            Minuta – Ata de Registro de Preço. 
Anexo XII           Emails e telefones Declaração informando telefones e e-mails oficiais da empresa. 

      Anexo XIII         Minuta do Contrato 

      AnexoXIV          Declaração de APTIDÃO.        

 
 Luminárias/MG,  16 de agosto de 2018. 

 

 
 

 

Glenner Lorans da Silva Carvalho 
Pregoeiro Municipal 
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ANEXO I  - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
• OBJETO  DA CONTRATAÇÃO 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, 

CAMINHÕES, ÔNIBUS E MAQUINÁRIO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MAIOR DESCONTO NA 

TABELA FORNECIDA PELO MUNICÍPIO DE LUMINÁRIAS E NOS PREÇOS DE CONCESSIONÁRIAS, 

PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL E CONVENIADOS, ASSIM COMO NOS VEÍCULOS QUE 

VIEREM A SER INCORPORADOS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO, CONFORME 

DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 
• ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
• Os serviços a serem executados, mediante orçamento prévio, devidamente 
aprovado pelo Coordenador do Setor de Transporte, serão os abaixoexplicitados: 

a) MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Serviços de reparos em motor e câmbio, com troca de peças; serviços 

de alinhamento de direção, geometria de trem dianteiro, cambagem, vulcanização, balanceamento dinâmico e 

estático de rodas e reparos de suspensão, com troca de peças; regulagem e reparos de embreagem e freio, 
com troca de peças; serviços de troca de molas com reposição de peças; instalação de acessórios, 

quandosolicitado. 

b) MANUTENÇÃO CORRETIVA: Recuperação de motor (retífica, montagem, etc...); bomba injetora, 
recuperação de câmbio e diferencial; conserto e recuperação do sistema hidráulico (serviço de troca de óleos, 

filtros e lubrificantes); conserto de radiadores; diagnóstico/análise e conserto dosistema de injeção eletrônica; 

conserto do sistema de freios; 
• A quantidade de veículos/máquinas, objetos do presente Termo está relacionada no item13. 

 

• JUSTIFICATIVA: 

Os serviços serão realizados na manutenção, conservação e eventuais recuperações dos veículos leves da 

frota municipal, a fim de mantê-los em boas condições de uso, garantindo assim a segurança no transporte de 
empregados, estudantes, pacientes, e outras pessoas, que necessitam de locomoção e também nas demais 

ações públicas que demandem de atividades executadas com os referidos veículos. 

 
• JUSTIFICATIVA PARA DEFINIÇÃO DO RAIO DE 90 KM: 
Para prestação de serviços mecânicos e afins o licitante deverá obrigatoriamente possuir oficina mecânica 

situada emum raio de até 90 km da sede da Prefeitura de Luminárias, para a execução dos serviços. Nesse 
raio de distância existem várias cidades com oficinas mecânicas com capacidade de fornecimento de peças e 

serviços em condições satisfatórias para a prestação de serviços sem prejudicar a competitividade, o menor 

preço e principalmente a proposta mais vantajosa ao município de Luminárias. Tal exigência se faz 
necessária, pois a prefeitura de Luminárias possui uma frota reduzida e a demora no conserto dos veículos 

pode acarretar grande prejuízo à administração. A exigênciareferente à localização se faz necessária tendo 

em vista a obtenção da proposta mais vantajosa para esta Prefeitura,pois, se a distância entre a sede da 

Prefeitura e a Contratada for maior que a determinada, a vantagem do “menor preço” ficará prejudicada 

em razão do aumento do custo com o deslocamento da frota. Considerando também que ademora na 

remoção dos veículos até as localidades mais distantes contribuirá para possíveis interrupções no 

Serviçode Atendimento Público, principalmente nas áreas da Saúde, Educação e Obras. Pretende-se, 

assim, agilizar osserviços a serem executados, bem como facilitar a fiscalização in loco e o 

acompanhamento dos serviços prestados,visando, portanto, o cumprimento dos princípios da 

economicidade, eficiência e razoabilidade. 

- situada em um raio de até de 90 Km  da sede da Prefeitura para serviços em veículos leves; tal exigência se 
faz necessária, pois a prefeitura de Luminárias possui uma frota reduzida e a demora no conserto dos 
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veículos, pode acarretar grande prejuízo à administração. 

- Estrutura coberta;  
- ferramental especifica para os reparos, conforme anexoX; 

- equipe técnica mínima, composta por técnicosespecializados. 

 
• DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DAS INSTALAÇÕES E DOSEQUIPAMENTOS: 
Considerando que a prestação de serviços de manutenção de veículos/máquinas é uma atividade complexa e 

especializada, com utilização de ferramentas diversas, aparelhos computadorizados, devido aos 
veículos/máquinas possuírem componentes eletro-eletrônicos que necessitam de monitoramento e 

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

adequadas, aparato tecnológico traduzido em equipamentos eletroeletrônicos apropriados e mão-de-obra 
especializada em mecânica em geral. 

 
• DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E DAS PEÇAS 

• A garantia da detentora do Registro de Preços cobrirá todos os serviços 

executados por seu pessoal, bem como de todas as peças fornecidas contra defeitos, 

pelo prazo de 06 (seis) meses ou 10.000 (dez mil) quilômetros, contados após a 

entrega dos serviços, sendo que durante este prazo a CONTRATADA estará 
obrigada a refazer os serviços considerados imperfeitos, sem quaisquer ônus 

adicionais para Prefeitura Municipal de Luminárias. 

• A garantia para motor, caixa e diferencial deverá ser de 20.000 (vinte mil) quilômetros ou 6 (seis)meses.  
• Faculta-se ao Setor de Transportes verificar  junto aos fabricantes os prazos 

de garantia das peças/componentes, constituindo inadimplência contratual o fato de a 

empresa a ser contratada oferecer garantia com prazos inferiores aos utilizados pelos 
fabricantes. 

 
• DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
7.1 – Os serviços ora licitados serão solicitados pela Prefeitura Municipal de Luminárias, de acordo com as 

suas necessidades, através da emissão de “Pedido de Compra/Ordem de Serviços/Confirmação deentrega”. 
7.2 - Os serviços serão realizados nas dependências da contratada, ou nas dependências da Prefeitura, em 

casos excepcionais, mediante autorização do Setor de Transporte, devendo a mesma permitir livre acesso de 

representantes da Prefeitura, para que se proceda à fiscalização dostrabalhos. 

7.3 – Em casos urgentes de serviços no maquinário a empresa deverá enviar mecânico/técnico para a 
execução dos serviços nas dependências da Prefeitura. 

7.4 – Caso haja a necessidade de transporte do maquinário até as instalações da contratada, a mesma deverá 

fornecer caminhão prancha até a oficina sem nenhum ônus para aprefeitura. 
Os serviços deverão ser realizados por profissionais treinados para atuarem nos veículos daquela marca 

específica. Tanto a manutenção corretiva quanto à manutenção preventiva será executada quando a Prefeitura 

julgar necessária. A empresa contratada deverá fornecer exclusivamente peças e acessórios genuínos e 
originais de cada marca, sem recondicionamento ou pré-utilização, necessários aos reparos dos veículos, 

obedecendo a recomendação do fabricante de cada veículo. A Contratada deverá encaminhar ao Setor de 

Transporte, juntamente com a nota fiscal das peças substituídas, a comprovação do valor dos itens na tabela 

oficial de preços do fabricante de cada veículo, demonstrando, assim, a aplicação do percentual de desconto 
ofertado à Prefeitura. Entende-se por peças e acessórios novos originais aqueles de primeira linha de 

fabricação, que não sejam recondicionados, remanufaturados, reciclados ou de segunda linha. Entende-se por 

peças e acessórios genuínos aqueles utilizados na montagem dos veículos pelo fabricante ou para a revenda 
nas concessionárias autorizadas dosveículos. 

7.3 – Caso seja necessário, a empresa ficará obrigada a deslocar, as suas expensas, os veículos até a sua 

oficina quando diagnosticar que o problema (defeito) não possa ser resolvido no município de Luminárias. 

7.4 - A Prefeitura realizará vistoria in loco, antes da homologação do processo, na sede das empresas 
licitantes vencedoras a fim de conferência do Alvará de Localização e da existência fática dos equipamentos 

e as condições das instalaçõesfísicas. 

 
• PROCEDIMENTOS DEFISCALIZAÇÃO: 
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A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva  da Prefeitura de 

Luminárias a quem caberá o presente termo, bem como liberar os orçamentos e pagamentos de faturas e 

ainda praticar todos os atos que se fizerem necessários para o fiel  cumprimento docontrato. 
§ 1º: O município exercerá, ainda, a fiscalização acerca da veracidade das peças e acessórios substituídos, 

comprovando a qualidade das mesmas e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em 

relatório, cuja cópia será encaminhada a contratada e, verificando irregularidade serão aplicadas as sanções 

previstas em Lei.  
 

• PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 
A Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses. 

 

• OBRIGAÇÕES E 

RESPONSABILIDADES Da 

Contratada: 
1.1 - Obedecer a todas as condições especificadas nesteedital; 
1.2 - Fornecer o objeto, sob o preço, especificações indicados em sua proposta comercial e ofertados através 

dos lances registrados em ata, no prazo máximo de 02 (dois) dias uteis, após o recebimento da Ordem de 

Serviço/Pedido de Compra/Confirmação de Entrega; 
1.2.1 - A detentora do Registro de Preços, após ser comunicada através de telefone e e-mail pelo setor 

competente da prefeitura para que execute o serviço, terá o prazo máximo de 04 (quatro) horas para retirar 

o veículo do pátio da prefeitura. 
1.2.2 - Após a confirmação do recebimento do veículo em suas instalações, a mesma terá um prazo máximo 

de 04 (quatro) horas para encaminhar o Orçamento de Peças e Serviços ao setor de frotas competente da 

prefeitura municipal. O Coordenador de Transporte verificará os valores das peças e do serviço, estando de 
acordo com a proposta da empresa e havendo a necessidade de conserto será formalmente autorizado o 

conserto. Os valores das peças serão conferidos pela empresa contratada pela Prefeitura, para verificação dos 

códigos e conferência devalores. 

1.2.3 – As manutenções mecânicas/elétricas, com ou substituição de peças, em cada veículo, deverão ser 
feitas no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, contados da data do “Pedido de Compra/Ordem de 

Serviços, emitido pela Prefeitura Municipal de Luminárias, mediante orçamento de peças e serviços 

expedido pela detentora da ata de registro de preços, excluindo reformas gerais que terão os prazos acertados 
e definidos expressamente pelaspartes. 

1.3 - Fornecer à Prefeitura a(s) competente(s) nota(s) fiscal(is) discriminando o(s) item(ns) e seu(s) 

respectivo(s) valor(es), referente ao serviço efetuado, acompanhada(s) das certidões da Dívida Ativa da 

União, FGTS e Trabalhista. 

1.4 - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e quantificação exigidas nalicitação; 

1.4.1 - A detentora do Registro de Preços não poderá executar quaisquer serviços e/ou substituir peças que 

não constem do "Pedido de Compra/Ordem de Serviços/Confirmação de Entrega”,aprovado. 
1.5 - Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões até o limite fixado no § 1º do art. 

65 da Lei 8.666/93; 

1.6 - Promover o fornecimento dos serviços e peças dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boatécnica; 

1.6.1 - Os serviços deverão ser prestados em instalações da detentora do Registro de Preços ou no barracão da 

Prefeitura de Luminárias, em oficinas adequadas com estrutura física, ferramental, equipamentos e 

profissionais qualificados capazes de atender imediatamente as demandas solicitadas pela Prefeitura 
Municipal de Luminárias; 

1.6.2 - A detentora do Registro de Preços deverá manter em instalações abrigadas e cobertas os veículos da 

Prefeitura Municipal de Luminárias recebidos paramanutenção. 
1.6.3 - A detentora do Registro de Preços deverá entregar, após a execução dos serviços, o veículo lavado e 

higienizado interna e externamente, sem que incida nenhum ônus para a Prefeitura de Luminárias. 

1.7 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe foram solicitados pela CONTRATANTE, atendendo 
prontamente a quaisquer reclamações; 

1.7.1 - A detentora do Registro de Preços deverá prestar laudo técnico sobre os veículos sempre que for 
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solicitado pela unidade de transportes da Prefeitura Municipal de Luminárias; 

1.8- Receber as Ordens de Serviço via e-mail; 

1.9 - Substituir os serviços dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso detecte defeito ou 
irregularidade, sem prejuízo das sançõesprevistas; 

1.10 - Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas, tais como fretes, com as 

pessoas envolvidas na execução do fornecimento, que não terão qualquer vínculo empregatício com 

acontratante; 
1.11 - Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham 

causar ao patrimônio da Prefeitura ou a terceiros, quando da execução do serviço, objeto deste instrumento, 

ou em razão da má qualidade dos produtosfornecidos;  
1.12 - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e quantificação exigidas nalicitação. 

1.13 - Não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes da Ata de Registro de 

Preços, ou títulos de créditos emitidos por ela e sem aceite, como garantia, fiança, ou outra forma qualquer 

de ônus, sem anuência prévia e expressa da Prefeitura de Luminárias, sob pena de rescisão unilateral da Ata 
de Registro de Preços; 
1.14 - Após a execução do serviço, o veículo deverá ser entregue no pátio da prefeitura juntamente com a 

notafiscal. 
1.15 Todas as peças substituídas, sem exceção, deverão, OBRIGATORIAMENTE, ser devolvidas para a 

prefeitura municipal de Luminárias, acondicionadas nas embalagens originais da peça nova substituída, 
no ato do recebimento do veículo reparado. Tais peças deverão ser etiquetadas guardadas sob a 
responsabilidade do setor de transporte da prefeitura de Luminárias. 

1.16 - Zelar pela guarda dos veículos que estiverem na sua responsabilidade, responsabilizando-se por 
quaisquer danos ocorridos aosmesmos; 
1.17 - Responsabilizar integralmente pelos veículos recebidos do Contratante, incluindo todos os pertences, 
acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se à reparação total da perda em caso de furto ou roubo, 

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

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

Contratante. 
1.18 - Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados 

direta ou indiretamente, por seus empregados, representantes ou prepostos aos bens da Prefeitura ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade da fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante. 6. Arcar com todas as despesas 

resultantes de sentenças judiciais e honorários advocatícios que a Prefeitura for condenada a indenizar 

visando futuracontratação. 

 
Da Contratante: 
1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a detentora da ata de Registro dePreços; 
2 - Supervisionar o fornecimento do objeto, exigindo presteza na entrega e correção das falhas 

eventualmente detectadas; 
3 - Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à prestação dosserviços. 

4 - Notificar a detentora da Ata de Registro de Preços por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de suaresponsabilidade; 
5 - Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso deinadimplemento. 

 
• PENALIDADESAPLICÁVEIS 
a. Advertência; 

b. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 

Municipal de Luminárias, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

c. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, por prazo não superior a 05 (cinco) anos. 

d. multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta devidamente atualizado, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/1993, na hipótese de recusa 

injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) 
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dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigaçõesacordadas; 

e. pelo atraso injustificado para o início do fornecimento do objeto, multa de 0,5% (zero vírgula cinco por 
cento), por dia de atraso, até o limite do valor total da contratação, nos termos do art. 412 do Código Civil, 

incidente sobre o valor total da contratação. A aplicação da multa de que trata esta alínea não impede a 

anulação unilateral dacontratação; 
f. pela inobservância dos prazos na execução de serviços, multa de 0,5% (zero vírgula cinco porcento), 
por dia de atraso, até o limite do valor total da contratação, nos termos do art. 412 do Código Civil, incidente 

sobre o valor total da Nota de Empenho. A aplicação da multa de que trata esta alínea não impede a anulação 

unilateral da contratação; 

g. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas 

na Lei nº 8.666/1993, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos 

causados à Prefeitura Municipal. 

h. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento 
da comunicação enviada pela Prefeitura Municipal. 

i. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente na Prefeitura 
Municipal, em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, 

a diferença será cobrada na forma dalei.  
 

• DO PAGAMENTO 
• O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será 

efetuado à CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do 

recebimento definitivo dos serviços, compreendida nesse período a fase de ateste da 
Nota Fiscal/Fatura, mediante cheque nominativo à credora, ou por meio de depósito 

em conta bancária a ser informada pela contratada ou outro procedimento a critério 

daadministração. 
• Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 

pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente 

regularizados. 

• Caso haja quaisquer problemas na emissão da(s) nota(s), a(s) mesma(s) 
deverá(ão) ser trocada(s) e o prazo para pagamento só passa a contar a partir da data 

de sua corretareapresentação. 
• O pagamento somente se dará após execução dos serviços especificados em cada ordem deserviço. 

• No caso de aplicação de alguma multa, o pagamento ficará sobrestado até a 

integral quitação da mesma. A contratante poderá descontar o valor de multas por 

ventura aplicada, em quaisquer pagamentos que realizar à contratada, se 
assimentender. 

• Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento 

de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

– SIMPLES, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a 
devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, 

conforme legislação emvigor. 

• - É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, 
a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), com a Dívida Ativa da União e Trabalhista, quando for o 

caso, dos demais documentos de habilitação que estiveremvencidos. 

 
• RELAÇÃO DEVEÍCULOS/MÁQUINAS 
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RELAÇÃO DE VEÍCULOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS 

 
PLACA 

 
DESCRIÇÃO VEÍCULO 

 
ANO 

 
CHASSI/SÉRIE 

CATERPILLAR 

 Motoniveladora 120 K 2014/2014 *CAT0120KJJAP05243* 

 Retroescavadeira 416 E 2015/2016 *CATO416EPMFG05041* 

 
FIAT 

PXV 9827 Doblô 1.4 2013/2014 9BD22315UG2041997 

PVZ 0621 Pálio Fire Economy  1.0 2015/2015 9BD17122ZF7534117 

PVJ 5634 Pálio Fire Economy  1.0 2014/2015 9BD17102LF7509628 

QNC 7051 Doblô 7L 1.8 2017 9BD1196GDH1141206 

 

FORD 

HLF 9302 Cargo 816 S 2012/2013 9BFVEADS1DBS08378 

HDH 2007 Ranger XLS 3.0 2006/2007     SAFER13P46J464592 

 
NEW HOLLAND AGRÍCOLA 

 Trator TT 55 2006/2006       K509001616N 

 
NEW HOLLAND INDUSTRIAL 

 Retroescavadeira B90B 2014/2014    *NEAH1.3519* 

 
MERCEDES BENZ 

OXA 1695 Actron 2728 2013/2013    9BM693388DB943280 

ORC 9612 Actron 1719 K 2013/2013 9BM693185DB935931 

HMG 7207 Atego 1418 2006/2006 9BM9580346B476851 

BXH 7411 Ônibus 1620 1995/1995 8AB384079SA113729 

QOB 5612 Van  2018/2019 8AC906633JE149127 

 
RENAULT 

OPQ 09895 Sandero 1.0 2013/2014 93YBSR6RHEJ775154 

 
VOLARE 

OPR 9278 V-8L  4X4 EQ 2012/2013 93PB58M1MDC045007 

OPG 4134 V-8L  4X4 EQ 2012/2013 93PB58M1MDC044459 

 
VOLKSWAGEN PESADOS 

OPJ 8333 Ônibus 15190 EOD EHD 2012/2013 9532E82W9DR312986 

OPJ 8374 Ônibus 15190 EOD EHE 2012/2013 953E82W1DR315431 

 
VOLKSWAGEN LEVES 

HLF 7954 Kombi Flex 2011/2012 9BWMFO7X7CP012103 

 
XCMG 

 Motoniveladora GR 180 2015/2015 XUG180D5JDDB00076  
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• LOTES: 

LOTES 01 a 09 - Tabelas serão fornecidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LUMINÁRIAS 
 Para os itens que forem descontinuados ou substituídos ou atualizados, serão utilizados 

 o sistema AUDATEX/CILIA ou serão consultadas as concessionárias das marcas. 
 

  

  

  LOTES 10 a 12 - Os licitantes vencedores deverão apresentar orçamentos de 

concessionárias das marcas. 

  

  MÃO-DE-0BRA - Os orçamentos deverão ser enviados através do sistema TEMPÁRIO 

AUTOMOTIVO. 

•  Nesse raio de distância existem várias oficinas com capacidade de fornecimento de peças e serviços em condições 
satisfatórias para a prestação de serviços sem prejudicar a competitividade, o menor preço e principalmente a 

proposta mais vantajosa ao município de Luminárias. Tal exigência se faz necessária, pois a prefeitura de 

Luminárias possui uma frota reduzida e a demora no conserto dos veículos pode acarretar grande prejuízo à 

administração. Aexigência referente à localização se faz necessária tendo em vista a obtenção da proposta mais 

vantajosa para estaPrefeitura, pois, se a distância entre a sede da Prefeitura e a Contratada for maior que a 

determinada, a vantagemdo “menor preço” ficará prejudicada em razão do aumento do custo com o 

deslocamento da frota. Considerandotambém que a demora na remoção dos veículos até as localidades mais 

distantes contribuirá para possíveisinterrupções no Serviço de Atendimento Público, principalmente nas áreas 

da Saúde, Educação e Obras. Pretende-se, assim, agilizar os serviços a serem executados, bem como facilitar a 

fiscalização in loco e o acompanhamento dosserviços prestados, visando, portanto, o cumprimento dos 

princípios da economicidade, eficiência erazoabilidade. 

 

• ESPECIFICAÇÃO E VALOR DE REFERÊNCIA DOS LOTES 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS - MG

19,00% 54,00% 61,00%

CARMO DA CACHOEIRA DOM VIÇOSO LAMBARI

52,00% 60,00% 20,00%

LAMBARÍ DOM VIÇOSO CARMO DA CACHOEIRA

50,00% 42,00% 48,50%

CRUZILIA DOM VIÇOSO LAMBARI

60,50% 20,00% 59,00%

BAEPENDÍ DOM VIÇOSO LAMBARI

59,50% 45,00% 20,00%

BAEPENDÍ DOM VIÇOSO CARMO DA CACHOEIRA

55,00% 50,00% 25,00%

LAMBARÍ MARIA DA FÉ CARMO CACHOEIRA

63,00% 19,00% 53,10%

BAEPENDÍ CARMO DA CACHOEIRA CRUZÍLIA

60,00% 31,00% 46,10%

BAEPENDÍ MONSENHOR PAULO MARIA DA FÉ

56,00% 50,50% 26,00%

CRISTINA MARIA DA FÉ CAMBUQUIRA

49,00% 76,00% 49,90%

MARIA DA FÉ ELOI MENDES LUMINARIAS

50,00% 57,00% 43,00%

CRUZÍLIA DOM VIÇOSO CARMO DA CACHOEIRA

60,20% 26,00% 30,00%

DOM VIÇOSO CAMBUQUIRA LAMBARÍ

1

8

44,67%

45,70%

LO
TE DESCRIÇÃO % MÉDIA

45,03%

FIAT LEVES

NEW HOLLAND AGRÍCOLA

2

3

7

6

4

RENAULT LEVES9

58,30%

50,00%

38,73%

44,17%

10

11 CATERPILLAR

12 NEW HOLLAND INDUSTRIAL

XCMG

5

FORD 

IVECO

MERCEDES BENZ

VOLKSWAGEN LEVES

VOLKSWAGEN PESADOS

VOLARE/AGRALE

44,00%

46,83%

46,50%

41,50%

43,33%
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12 NEW HOLLAND INDUSTRIAL

XCMG

5

FORD 

IVECO

MERCEDES BENZ

VOLKSWAGEN LEVES

VOLKSWAGEN PESADOS

VOLARE/AGRALE

RENAULT LEVES9

10

11 CATERPILLAR

1

8

LO
TE

FIAT LEVES

NEW HOLLAND AGRÍCOLA

2

3

7

6

4

R$ 80,00

DESCRIÇÃO VALOR HOMEM / HORA

R$ 100,00

R$ 120,00

R$ 80,00

R$ 120,00

R$ 120,00

R$ 120,00

R$ 120,00

R$ 80,00

R$ 120,00

R$ 120,00

R$ 120,00

 
 

 
Luminarias, ….de 2018 

 

 

 

 

 
Glenner Lorans da Silva Carvalho 

Pregoeiro Municipal 
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ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Processo de Licitação Nº 68/2018 

Pregão N.º 30/2018 

Registro de preços  

LOTE VEÍCULO DA MARCA VLR. HOMEM/HORA DESCONTO %

1 FIAT LEVE

2 FORD 

3 IVECO

4 MERCEDES BENZ

5 VOLKSWAGEN LEVES

6 VOLKSWAGEN PESADOS

7 VOLARE/AGRALE

8 NEW HOLLAND AGRICOLAS

9 RENAULT LEVES

10 XCMG

11 CATERPILLAR

12 NEW HOLLAN INDUSTRIAL

LOTES 01 a 09 - Tabelas serão fornecidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Para os itens que forem descontinuados ou substituídos ou atualizados, serão utilizados

o sistema AUDATEX/CILIA ou serão consultadas as concessionárias das marcas.

LOTES 10 a 12 - Os licitantes vencedores deverão apresentar orçamentos de concessionárias 

                               das marcas.

MÃO-DE-0BRA - Os orçamentos deverão ser enviados através do sistema TEMPÁRIO AUTOMOTIVO. 

VALOR DO DESCONTO NA TABELA 

 
Prazo de validadedaproposta: meses (prazo mínimo: 3meses). 

TOTAL GERAL POR EXTENSO: 

DECLARO que na presente proposta encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, despesas com 

transporte/fretes até o Município de Luminárias/MG e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 

objeto da presente Licitação. 

Local/Data: 

 

 

Nome da empresa 

representante 

 



 

PREFEITURAMUNICIPALDELUMINÁRIAS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

ANEXO III 

 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 

Alínea “c” do Inciso 1 do Item V do Edital 
 

A empresa ......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. ........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., 

Município de ......................, Estado de .........................., CEP ................., através do presente, CREDENCIA 

o Sr. 
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil),....................... 
(Profissão),portadordoRegistroGeraldenº...........................emitidopelaSSP/..einscritonoCPF/MFsobonº.  
.......................,   residente   e   domiciliado   na   ...............................................................,  nº.  .......,  Bairro................, 
Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, para participar do Processo Licitatório 

instaurado pelo Município de Luminárias, Estado de Minas Gerais, na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL nº30/2018 na qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se 

em nome da mesma, bem como formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar direitos, desistir de 

recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 
................., ......... de ........................ de 2018. 

 

 
(nome do representante legal pela empresa) 

(nº. do RG do signatário ou outro documento 
equivalente) (nº. CPF do signatário) 

 

 

 

 

Importante: este documento deverá ter a firma reconhecida em cartório papel timbrado ou carimbo 

da empresa 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
.........................,com sede localizada na.................................,nº........,Bairro.............,Municípiode......................, 
Estado     de     ..........................,     CEP     ................,     por     intermédio     de     seu     representante     legal     o  
Sr. 
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil),....................... 

(Profissão),portadordoRegistroGeraldenº...........................emitido pela SSP/..e inscrito noCPF/MF sob o nº. 

.......................,   residente   e   domiciliado   na   ...............................................................,  nº.  .......,  Bairro................, 

Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, sob as penas da lei e para 
cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4º. da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 e na 

alínea “b” do item IX do Edital, e para fins do Pregão Presencial nº. ..../2018 do Município de Luminárias, 

Estado de Minas Gerais que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em 
epígrafe. 

 

 

Local e data,de de   
 

 
Assinatura e carimbo do CNPJ 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeira, após a abertura da sessão, antes e separadamente 

dos envelopes de nº.s 01 e 02 – Proposta de Preços e Documentos de Habilitação – exigidos nesta 

licitação, juntamente com o credenciamento. 
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ANEXO      V  DECLARAÇÃO DE FATOS                     

SUPERVENIENTES 

 

......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

.........................,comsedelocalizadana.................................,nº........,Bairro.............,Municípiode......................, 

Estado  de  ..........................,CEP  .................,  neste  ato  representada  pelo  seu  representante  legal  o  Sr. 

......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil),....................... 
(Profissão),portador do Registro Geral de nº...........................emitido pela SSP/..e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
.......................,   residente   e   domiciliado   na   ...............................................................,  nº.  .......,  Bairro................, 
Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, sob as penas da lei, que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a Administração Pública, ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
Local e Data ,de de   

 

 

 
Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ 

 

 

Obs.: Esta Declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação. 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

.........................,com sede localizada na.................................,nº........,Bairro.............,Município de......................, 
Estado  de  ..........................,CEP  .................,  neste  ato  representada  pelo  seu  representante  legal  o  Sr. 
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil),....................... 
(Profissão),portador do Registro Geral de nº...........................emitido pela SSP/..einscrito no CPF/MF sob onº. 

.......................,   residente   e   domiciliado   na   ...............................................................,  nº.  .......,  Bairro................, 

Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, sob as penas da lei e para 

fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
Federal nº. 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito – 18 – anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis – 16 – anos. 

 
Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de 

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

Local e data,de de   
 

 
Assinatura e carimbo do CNPJ 

 

 

Obs.: Esta Declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação.  
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

 

 

......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

.........................,com sede localizada na.................................,nº........,Bairro.............,Município de......................, 
Estado  de  ..........................,CEP  .................,  neste  ato  representada  pelo  seu  representante  legal  o  Sr. 
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil),....................... 
(Profissão),portador do Registro Geralde nº...........................emitido pela SSP/..e inscrito no CPF/MF sobo nº. 

.......................,   residente   e   domiciliado   na   ...............................................................,  nº.  .......,  Bairro................, 
Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, sob as penas da lei, que 

conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de 

que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações 

desta licitação. 
 

 

Local e data, de de 2018. 

 

 

 
Assinatura e carimbo do CNPJ 

 

 

Obs.: Esta Declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação. 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP 

 

 

Modelo dedeclaração de optante pelo simples art.3º da lei complementar nº123/2006 processo de licitação: 

nº 

/2018.    Modalidade:    pregão    presencial    nº   30 /2018    tipo:    menor    preço    por    lote.    A empresa 

 , inscrita no CNPJ sob o nº , por intermédio de seu  representante legal sr.(a)  
  ,  portador  do  documento  deidentidade nº , inscrito  no  

cpf  sobonº  declara, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para 

qualificação como   (incluir a condição da empresa: micro empresa (me) ou 

empresa de pequeno porte (epp), art. 3º da lei complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer 
dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 

arts. 42 a 49 da citadalei. 

 

 

 , de de2018. 

 

 
(ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL) 

 
 

Obs.: Esta Declaração deverá ser apresentada no credenciamento.  
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ANEXO IX 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 
(Papel timbrado e carimbo daempresa) 

 

 

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade Pregão Presencial nº 30/2018, instaurado pela Prefeitura Municipal de Luminárias, MG, que 

NÃO fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 , de de2018. 

 

 
Assinatura do representante legal da empresa proponente 
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ANEXO X 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE DISPONIBILIDADE 

 

 

A empresa , inscrita no CNPJ sobonº 
 ,por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)  ,portador 
do Documento de Identidade nº e inscrito no CPF sob o nº 
 , DECLARA possuir oficina localizada em um raio máximo de 90 Km da sede da Prefeitura Municipal de 
Luminárias - MG, com instalações físicas adequadas, máquinas, equipamentos e aparelhamento técnico 

adequado e disponível, os abaixo relacionados, dentre outros, e mão de obra especializada para a execução 

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

 

• Galpão da oficina com altura mínima para entrada de maquinas e ônibus. 
• Elevadores hidráulicos; 

• Análise de sistema de injeção eletrônica; 

• Ferramentas adequadas à realização dos  reparos dos veículos, com segurança e 
precisão; 

• Máquinas de limpeza de bicos; 

• Máquina de ultrassom; 

• Solda mig, solda a ponto; 

• Boxes para manutenção mecânica; 

• Fotos da oficina anexa 

 

 , de de 2018. 

 

 
Assinatura (representante legal) 

Carimbo da empresa 
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ANEXO XI - MINUTA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº      /2018 

 

Aos dias  do mês de de 2018, autorizado pelo processo de Pregão Presencial nº 30/2018, 
Processo Licitatório nº 68/2018 dapresenteAtadeRegistrodePreçosnº. , de acordo com o disposto no artigo 15 

da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, da Lei Federal 10.520/2002 que, conjuntamente com as 

condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a 

LicitanteVencedora: 

 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas de prestação de serviços automotivos para 

manutenção preventiva e corretiva (homem/hora) dos veículos leves e pesados com fornecimento de todas as 

peças novas originais ou genuínas e componentes necessários a serem executados nos veículos pertencentes á 
frota municipal e conveniados, assim como nos veículos que vierem a ser incorporados durante o prazo de 

validade do registro, conforme descrição e especificações constantes dos quadros a seguir e condições 

previstas neste instrumento convocatório. 

1. Consideram-se registrados os seguintes preços do DetentordaAta: , 
CNPJ nº , representadopeloSr.

 , àsaber: 
1.1. Descrição 

LOTE PERCENTUA

L DE 

DESCONTO 

PEÇAS 

PREÇ

O 

HORA/ 

HOME
M 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMAD

O 
(PEÇAS

) 

VALOR 

TOTAL 

ESIMADO 

(SERVIÇOS) 

VALOR TOTAL 

ESTIMADO PEÇAS 

E SERVIÇOS 

1ª 
CLASSIFICAD

A 

% R$ R$ R$ R$ 

 
1.2. A validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a contar de .../.../... a.../.../... 

1.3. A existência dos preços registrados não obriga a Administração a contratar nem a utilizar a totalidade 
dos serviços registrados nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às 

empresas registradas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a 

preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, art.15, da 

Lei 8.666/93 e suasalterações. 
1.4. A administração municipal efetuará seus pedidos a Detentora da Ata através de contrato ou da entrega de 

uma via da nota de empenho por onde correrá a despesa, acompanhado da ordem de execução, mediante 

comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusivefac-símile. 
1.5. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado à CONTRATADA no 

prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento definitivo dos serviços, compreendida nesse 

período a fase de ateste da Nota Fiscal/Fatura, mediante cheque nominativo à credora, ou por meio de 

depósito em conta bancária a ser informada pela contratada ou outro procedimento a critério 
daadministração. 

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

partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
1.7. Caso haja quaisquer problemas na emissão da(s) nota(s), a(s) mesma(s) deverá(ão) ser trocada(s) e o 

prazo para pagamento só passa a contar a partir da data de sua corretareapresentação. 

 

1.8. O pagamento somente se dará após execução dos serviços especificados em cada ordem deserviço. 
 

1.9. No caso de aplicação de alguma multa, o pagamento ficará sobrestado até a integral quitação da mesma. 

A contratante poderá descontar o valor de multas por ventura aplicadas, em quaisquer pagamentos que 
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realizar à contratada, se assimentender. 

 

1.10. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, a mesma deverá 
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte 

dos tributos e contribuições, conforme legislação emvigor. 

1.11. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de Prova 

de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com o Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS) e, quando for o caso, dos demais documentos de habilitação que 
estiveremvencidos.  
1.12. A prestação do serviço, objeto deste certame, será de acordo com a programação do Setor de 

Transporte, setor competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto destalicitação. 
1.13. As peças fornecidas e os serviços prestados serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo 

será feito após a verificação das especificações, qualidade e quantidade, e consequentemente aceitação, no 

prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimentoprovisório. 

Sem prejuízo da garantia de fábrica no tocante às peças, todos os serviços prestados terão garantia, inclusive 

em relação a danos causados aos veículos, à Contratante e a terceiros. 
1.14. A empresa detentora da ata deverá fornecer exclusivamente peças, equipamentos, componentes e 

acessórios genuínos e/ou originais de cada marca, sem recondicionamento ou pré-utilizados, necessários aos 

veículos, obedecendo a recomendação de cada automóvel. 

1.15. As peças utilizadas (novas de primeiro uso deverão conter as seguintes informações: nome do produto, 
lote, peso, procedência, data de fabricação/produção, data de validade, nome do fabricante, rótulo e 

apresentar-se conforme o requisitado, devendo tais informações serem apresentadas conjuntamente com a 

nota fiscalfatura. 
1.16. A detentora da ata após ser comunicada através de telefone e fax pelo setor competente da prefeitura 

para que execute o serviço, terá o prazo máximo de 04 (quatro) horas para retirar o veículo do pátio 

daprefeitura. 
1.17. Após a confirmação do recebimento do veículo em suas instalações a mesma terá um prazo máximo de 

04 (quatro) horas para encaminhar o Orçamento de Peças e Serviços ao setor competente da 

prefeituramunicipal. 

1.18. As manutenções mecânicas/elétricas, com ou sem substituição de peças, em cada veículo, deverão ser 
feitas no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, contados da data do “Pedido de Compra/Ordem de 

Serviços”, emitido pela Prefeitura Municipal de Luminárias, mediante orçamento de peças e serviços 

expedido pela detentora da ata de registro de preços, excluindo reformas gerais que terão os prazos acertados 
e definidos expressamente pelaspartes. 

1.19. O licitante vencedor manterá a continuidade dos serviços mesmo que possa vir a ter danos ou 

problemas, sem quaisquer ônus para a Prefeitura de Luminárias. 

1.20. É de responsabilidade da empresa vencedora a retirada do veículo no pátio da prefeitura 

Municipal de Luminárias, no qual deverão ser prestados osserviços. 

1.21. A detentora da Ata de Registro de Preços deverá encaminhar ao Setor requisitante, juntamente com a 
Nota fiscal os produtos substituídos, a comprovação do valor dos itens na tabela oficial de preços do 

fabricante de cada veículo. Todas as peças substituídas, sem exceção, deverão OBRIGATORIAMENTE 

ser devolvidas e acondicionadas nas embalagens originais da peça nova substituída para a Prefeitura 
Municipal de  Luminárias-MG. 

1.22. A detentora do Registro de Preços emitirá separadamente Nota fiscal de Prestação de Serviços para os 

serviços de manutenção dos veículos da frota da Prefeitura de Luminárias, e Nota Fiscal de Venda de 
Mercadorias para as peças necessariamente e comprovadamentesubstituídas. 

1.23- Na emissão das notas fiscais, a detentora do Registro de Preços deverá destacar no corpo da nota a 

placa, marca/modelo e quilometragem do Veículo. 

1.24. Após a execução do serviço o veículo deverá ser entregue no pátio da prefeitura, juntamente com 

a nota fiscal/fatura. 

1.25. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados 

durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do 
seuvencimento. 
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1.26. A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de fornecimento, deverá colocar, na cópia 

que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem 

procedeu ao recebimento. 
1.27. A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade 

requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata. 

1.28 - Nos termos do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato, a contratante 

poderá aplicar à(s) empresa(s) vencedora(s), garantida a prévia defesa, as seguintes penalidades: 
a) advertência; 
b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance ofertado pela Licitante 

desistente, devidamente atualizado, na hipótese de desistência injustificada do lance, após o encerramento da 
fase de lances, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas nesteEdital; 

c) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta, devidamente atualizado, sem 

prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/1993, na hipótese de recusa 
injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigaçõesacordadas; 

d) pelo atraso injustificado para o início da execução do objeto multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), 
por dia de atraso, até o limite do valor total da contratação, nos termos do art. 412 do Código Civil, incidente 

sobre o valor total da contratação. A aplicação da multa de que trata esta alínea não impede a anulação 

unilateral dacontratação.  
e) pela inobservância dos prazos na execução de serviços, multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por 
dia de atraso, até o limite do valor total da contratação, nos termos do art. 412 do Código Civil, incidente 

sobre o valor total da Nota de Empenho. A aplicação da multa de que trata esta alínea não impede a anulação 

unilateral dacontratação; 

f) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, nos casos de anulação da 
contratação por culpa da CONTRATADA. 

1.29. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº 8.666/1993, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e 

danos causados à Prefeitura Municipal. 
1.30. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela Prefeitura Municipal. 

1.31. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente na Prefeitura 

Municipal, em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, 
a diferença será cobrada na forma dalei. 

1.32. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria 
autoridade que aplicou apenalidade. 

1.33. As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidascabíveis. 

1.34. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na entrega do material advier de 
caso fortuito ou de forçamaior. 

1.35. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da detentora do 

Registro de Preços: 
a) Providenciar junto a órgãos competentes os registros e licenciamentos regulamentares e pertinentes aos 

serviços de que tratará a Ata de Registro de Preços; 

b) executar, fielmente, o objeto da Ata de Registro de Preços, comunicando imediatamente e com 
antecedência o representante legal da Prefeitura de Luminárias, na hipótese de ocorrência de qualquer fato 

impeditivo de seu cumprimento; 

c) comunicar à Prefeitura, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar informações julgadas 

necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas pelaprefeitura; 
d) pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução da Ata de 

Registro de Preços. A inadimplência da detentora da ata, referente a esses encargos, não transfere à 

Prefeitura de Luminárias responsabilidade por seupagamento; 
e) por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que 

redundem em aumento de despesas para a Prefeitura deLuminárias; 



 

PREFEITURAMUNICIPALDELUMINÁRIAS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

f) pelos danos causados diretamente à Prefeitura e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando 

da execução dosserviços; 

g) a não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes da Ata de Registro de 
Preços, ou títulos de créditos emitidos por ela e sem aceite, como garantia, fiança, ou outra forma qualquer 

de ônus, sem anuência prévia e expressa da Prefeitura de Luminárias, sob pena de rescisão unilateral da Ata 

de Registro dePreços; 

h) a manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a compatibilidade com as obrigações 
assumidas em relação a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nalicitação; 
1.36. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da Prefeitura de Luminárias: 
a) cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a detentora da ata de Registro dePreços; 
b) notificar, formal e tempestivamente, a detentora da ata de Registro de Preços sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento da Ata. 

c) notificar a detentora da Ata de Registro de Preços por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de suaresponsabilidade; 
d) aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso deinadimplemento. 
1.37. As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta das dotações orçamentáriasvigentes. 

1.38. a) Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, e, em 
atendimento ao § 1º do art. 28, da Lei Federal 9.069, de 29.6.1995, ao art. 3º, § 1º, da Medida Provisória 

1.488-16, de 2.10.1996 e demais legislações pertinentes, e vedados qualquer reajustamento de preços, até que 

seja completado o período de UM ANO, contado a partir da data-limite para apresentação das propostas 
indicadas no preâmbulo do Edital do Pregãonº 

/2018, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que 

se refere o Decreto instituidor do Registro de preços. 

b) Os valores adjudicados aos licitantes poderão ser revistos mediante solicitação da contratada com vistas à 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do registro de preços, na forma do art. 65, II “d” da 

Lei8.666/93.  
c) As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato 

imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de 
seu impacto nos custos registrados. 

1.39. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses 

dos artigos 77 e 78, da Lei Federal 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões 

orientadas pela Teoria da Imprevisão. 
1.40. A detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial 

nº/2018. 
1.39. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos os seus dispositivos, o edital 

de Pregão Presencial nº /2018, com seus anexos, e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar 

as presentes disposições. 

1.41. Aplica-se subsidiariamente às contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços o Código de 
Defesa do Consumidor. 

1.42. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro de Preços, a Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, 
aplicar-se-ão os princípios gerais deDireito. 

1.43. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu serão dirimidas no Foro da 

Comarca de Lavras – MG, esgotadas as viasadministrativas. 

1.44. Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pela SenhorPrefeito 
Municipal  de Luminárias, e pelo Sr. .........................................., qualificados preambularmente, 

representando a detentora. 

Luminárias - MG,    de             de 2018. 
 

MUNICÍPIO DELUMINÁRIAS Detentora da Ata 
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ANEXO XII 

 

PREGÃO PRESENCIAL nº 30/2018.  

 

DECLARAÇÃO DE TELEFONES E E-MAILS OFICIAIS DA EMPRESA 

 

 
Processo de Licitação: Nº 68/2018 

Modalidade: Pregão Presencial nº 

30/2018 

 

 
Ciente da necessidade de otimizar a comunicação com a Prefeitura de Luminárias, a empresa 
  , inscrita no CNPJ sob onº , por 

intermédio de  seu  representantelegalSr.(a)  
 ,  portador  do  Documento  deIdentidadenº , inscrito no 

CPF sobonº ,DECLARA: 

 

Serem meios de comunicação e contatos oficiais da empresa o(s) telefone(s): e correio 
eletrônico(e-mail)(s): . 

 

Declaro que toda a informação prestada nesta declaração é verdadeira. 

Declaro sob pena de advertência que todo e-mail recebido pela empresa deverá ser respondido ao setor 

requerente. Declaro estar ciente que toda comunicação será realizadas pelo(s) e-mail(s) e telefone(s) 
acima. 

 

 
 

 

 , de de2018. 

 
 

 
(assinatura do representante legal) 

 
 

 

 
Obs.: Essa declaração deverá ser entregue junto com o credenciamento 
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ANEXO XIII 

 

MINUTA DE CONTRATO ___/2018 

INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA CONTRATAÇÃO, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

 LUMINÁRIAS E A EMPRESA DETENTORA. 
............................................................................................... 

 
Pelo presente Contrato de serviço entre pessoas jurídicas, de um lado o MUNICÍPIO DE 

LUMINÁRIAS. pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ….com sede localizada na 

Rua …., Centro, município de Luminárias, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo Chefe do 
Poder Executivo Municipal, a Sr. ……, brasileiro, …. portador do Registro Geral nº. …. emitido pela SSP/, 

inscrito no CPF/MF sob o nº. …., residente e domiciliado em Luminárias-MG à ……. , CEP 37240-000, 

doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE e a empresa ....................................................., 

pessoa 
Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sobo nº.........................,com sede na..........................,nº...,Bairro 

............., Município de ................, Estado de .................., CEP ...................., neste ato representada por seu 

representante legaloSr...........................,................,.....................,...........................,portador do Registro Geral 

nº........................, 
inscrito  no  CPF/MF  sob  o  nº.  .................,  residente  e  domiciliado  na  .............................,  nº.  ...,  Bairro.............. 
Município de .................., Estado de ..................., CEP ................, doravante simplesmente denominada de 
CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
A contratada compromete-se a prestar os serviços de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS PARA 
, conforme segue: 

 

ITEM DESCRIÇÃ

O 

QUANT VR 

UNIT 

VR 

TOTAL 

01     

TOTAL R$ 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato.  
CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 
Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 

máximo de R$----- (--------) pelos serviços constante da Cláusula Primeira do presente contrato, conforme o 

saldo orçamentário: 
 

(00025) 02.002.001.04.122.0401.2.006.3.3.90.30.00 – 100 

(00052) 02.005.001.04.122.0402.2.012.3.3.90.30.00 – 100 

(00091) 02.005.001.06.181.0601.2.020.3.3.90.30.00 – 100 
(00094) 02.005.001.06.181.0601.2.021.3.3.90.30.00 – 100 

(00133) 02.006.001.08.244.0801.2.031.3.3.90.30.00 – 100 

(00133) 02.006.001.08.244.0801.2.031.3.3.90.30.00 – 129 
(00133) 02.006.001.08.244.0801.2.031.3.3.90.30.00 – 142 

(00208) 02.007.001.08.244.0801.2.048.3.3.90.30.00 – 100 

(00208) 02.007.001.08.244.0801.2.048.3.3.90.30.00 – 129 
(00257) 02.009.001.15.452.1501.2.057.3.3.90.30.00 – 100 
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(00257) 02.009.001.15.452.1501.2.057.3.3.90.30.00 – 124 

(00257) 02.009.001.15.452.1501.2.057.3.3.90.30.00 – 157 

(00270) 02.009.001.15.452.1502.2.063.3.3.90.30.00 – 100 
(00289) 02.009.001.17.512.1701.2.067.3.3.90.30.00 – 100 

(00315) 02.010.001.18.541.1801.2.075.3.3.90.30.00 – 100 

(00339) 02.010.002.20.606.2001.2.081.3.3.90.30.00 – 100 

(00354) 02.010.002.26.782.2601.2.085.3.3.90.30.00 – 100 
(00354) 02.010.002.26.782.2601.2.085.3.3.90.30.00 – 116 

(00354) 02.010.002.26.782.2601.2.085.3.3.90.30.00 – 124 

(00385) 02.012.001.12.122.1201.2.086.3.3.90.30.00 – 101 
(00402) 02.012.001.12.361.1201.2.091.3.3.90.30.00 – 100 

(00402) 02.012.001.12.361.1201.2.091.3.3.90.30.00 – 101 

(00402) 02.012.001.12.361.1201.2.091.3.3.90.30.00 – 122 

(00402) 02.012.001.12.361.1201.2.091.3.3.90.30.00 – 146 
(00402) 02.012.001.12.361.1201.2.091.3.3.90.30.00 – 147 

(00417) 02.012.001.12.361.1202.2.095.3.3.90.30.00 – 101 

(00417) 02.012.001.12.361.1202.2.095.3.3.90.30.00 – 122 
(00417) 02.012.001.12.361.1202.2.095.3.3.90.30.00 – 145 

(00417) 02.012.001.12.361.1202.2.095.3.3.90.30.00 – 146 

(00417) 02.012.001.12.361.1202.2.095.3.3.90.30.00 – 147 
(00549) 02.012.004.12.361.1202.2.127.3.3.90.30.00 – 119 

(00579) 02.014.001.10.122.1001.2.132.3.3.90.30.00 – 102 

(00595) 02.014.001.10.301.1001.2.136.3.3.90.30.00 – 102 

(00595) 02.014.001.10.301.1001.2.136.3.3.90.30.00 – 123 
(00595) 02.014.001.10.301.1001.2.136.3.3.90.30.00 – 148 

(00595) 02.014.001.10.301.1001.2.136.3.3.90.30.00 – 152 

(00595) 02.014.001.10.301.1001.2.136.3.3.90.30.00 – 154 
(00595) 02.014.001.10.301.1001.2.136.3.3.90.30.00 – 155 

(00608) 02.014.001.10.301.1004.2.139.3.3.90.30.00 – 102 

(00608) 02.014.001.10.301.1004.2.139.3.3.90.30.00 – 148 
(00703) 02.014.001.10.304.1004.2.152.3.3.90.30.00 – 102 

(00703) 02.014.001.10.304.1004.2.152.3.3.90.30.00 – 150 

(00715) 02.014.001.10.305.1004.2.154.3.3.90.30.00 – 102 

(00715) 02.014.001.10.305.1004.2.154.3.3.90.30.00 – 150 

 

§1º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 

CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamenteprestados. 
§ 2º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 

correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 3º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência Social. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO 
O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a apresentação das notas fiscais e a liquidação feita 

pela Prefeitura. 
§ 1º. O pagamento somente será efetuado após a comprovação pela CONTRATADA de que se encontra em 

dia com suas obrigações para com sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões 

Negativas de Débito com  a Dívida Ativa da União, FGTS eTrabalhista 
§ 2º. Para o efetivo pagamento, a nota fiscal deverá ser entregue junto a entrega dos materiais, nos dias úteis 

no horário das doze às dezoito horas, no setor de compras. 

§ 3º. O não pagamento de quaisquer valores devidos pelo CONTRATANTE, nas datas de seus respectivos 
vencimentos, implicará na incidência de sanções previstas na legislação pátria. 

§ 4º. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento Contratual. 
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CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 

permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IGPM/FGV acumulado dos últimos 12 meses. 

 
CLÁUSULA QUINTA – FISCALIZAÇÃO 
A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva do Sr Sebastião 

Francisco de Andrade, Coordenador de Transporte da Prefeitura de Luminárias  a quem caberá o presente 
termo, bem como liberar os orçamentos e pagamentos de faturas e ainda praticar todos os atos que se fizerem 

necessários para o fiel  cumprimento docontrato. 

§ 1º: O município exercerá, ainda, a fiscalização acerca da veracidade das peças e acessórios substituídos, 

comprovando a qualidade das mesmas e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em 
relatório, cuja cópia será encaminhada a contratada e, verificando irregularidade serão aplicadas as sanções 

previstas em Lei. 

§ 2º: As exigências e a atuação da fiscalização pelo município em nada restringe a responsabilidade, única, 
integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne a execução do objeto deste contrato.  

 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E DAS PEÇAS 
A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 
§1. A garantia da detentora do Registro de Preços cobrirá todos os serviços executados por seu pessoal, bem 
como de todas as peças fornecidas contra defeitos, pelo prazo de 06 (seis) meses ou 10.000 (dez mil) 

quilômetros, contados após a entrega dos serviços, sendo que durante este prazo a CONTRATADA estará 

obrigada a refazer os serviços considerados imperfeitos, sem quaisquer ônus adicionais para Prefeitura 
Municipal de Luminárias. 
§ 2. A garantia para motor, caixa e diferencial deverá ser de 20.000 (vinte mil) quilômetros ou 6 (seis) meses.  
§ 3. Faculta-se ao Setor de Transportes verificar junto aos fabricantes os prazos de garantia das 

peças/componentes, constituindo inadimplência contratual o fato de a empresa a ser contratada oferecer 

garantia com prazos inferiores aos utilizados pelos fabricantes. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Para a execução do determinado nas cláusulas deste Contrato, as partes se obrigam a: 

 

I – CONTRATANTE: 
a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, assegurando-se da boa prestação do serviço e qualidade 

dos produtos fornecidos; 

b) assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados nomercado; 
c) realizar os devidospagamentos; 

d) proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do presentecontrato. 

 

II –CONTRATADA: 

a) responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, bem 
como assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações estabelecidas 

nesteinstrumento; 

b) manter a qualidade dos produtosfornecidos; 

c) executar fielmente o objeto do contrato, comunicando imediatamente e com antecedência ao representante 
legal do CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de seucumprimento; 

d) apresentar Fatura/Nota Fiscal. A fatura deve ser detalhada e deverá discriminar todos os produtos 

fornecidos, e outras informações que se fizerem necessárias; 

e) comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade na continuidade do fornecimento dos 
produtos e prestar informações julgadas necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas 

peloCONTRATANTE; 

f) responder por danos causados diretamente ao CONTRATANTE e ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo, quando da execução destecontrato; 
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g) manter, durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

h) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da 
execução do contrato. A inadimplência da CONTRATADA, referente a esses encargos, não transfere ao 

CONTRATANTE a responsabilidade por seupagamento. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
§ 1 – Os serviços ora licitados serão solicitados pela Prefeitura Municipal de Luminárias, de acordo com as 
suas necessidades, através da emissão de “Pedido de Compra/Ordem de Serviços/Confirmação de entrega”. 

§ 2 - Os serviços serão realizados nas dependências da contratada, ou nas dependências da Prefeitura, em 

casosexcepcionais, mediante autorização do Setor de Transporte, devendo a mesma permitir livre acesso de 

representantes daPrefeitura, para que se proceda à fiscalização dos trabalhos. 
Os serviços deverão ser realizados por profissionais treinados para atuarem nos veículos daquela marca 

específica. Tanto a manutenção corretiva quanto à manutenção preventiva será executada quando a Prefeitura 

julgar necessária. A empresa contratada deverá fornecer exclusivamente peças e acessórios genuínos e 
originais de cada marca, sem recondicionamento ou pré-utilização, necessários aos reparos dos veículos, 

obedecendo a recomendação do fabricante de cada veículo. A Contratada deverá encaminhar ao Setor de 

Transporte, juntamente com a nota fiscal das peças substituídas, a comprovação do valor dos itens na tabela 
oficial de preços do fabricante de cada veículo, demonstrando, assim, a aplicação do percentual de desconto 

ofertado à Prefeitura. Entende-se por peças e acessórios novos originais aqueles de primeira linha de 

fabricação, que não sejam recondicionados, remanufaturados, reciclados ou de segunda linha. Entende-se por 

peças e acessórios genuínos aqueles utilizados na montagem dos veículos pelo fabricante ou para a revenda 
nas concessionárias autorizadas dosveículos.  
§ 3 – Caso seja necessário, a empresa ficará obrigada a deslocar, as suas expensas, os veículos até a sua 

oficina quandodiagnosticar que o problema (defeito) não possa ser resolvido no município de Luminárias . 

§ 4 - A Prefeitura realizará vistoria in loco, antes da homologação do processo, na sede das empresas 
licitantes vencedoras a fim de conferência do Alvará de Localização e da existência fática dos equipamentos 

e as condições das instalações físicas. 

 
CLÁUSULA NONA - MULTAS E PENALIDADES 
Nos termos do artigo 86 da Lei nº. 8.666/93, fica estipulado o percentual de meio por cento – 0,5% – sobre 

o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto 
deste contrato, até o limite de dez por cento – 10% – do valor empenhado. 

§ 1º Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das 

condições avençadas, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do artigo 87 da 
Lei nº. 8.666/93: 

a. Advertência; 

b. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 

Municipal de Luminárias, por prazo não superior a 05 (cinco)anos; 

c. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, por prazo não superior a 05 (cinco)anos. 

d. multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta devidamente atualizado, sem 

prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/1993, na hipótese de recusa 

injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigaçõesacordadas; 

e. pelo atraso injustificado para o início do fornecimento do objeto, multa de 0,5% (zero vírgula cinco por 

cento), por dia de atraso, até o limite do valor total da contratação, nos termos do art. 412 do Código Civil, 

incidente sobre o valor total da contratação. A aplicação da multa de que trata esta alínea não impede a 
anulação unilateral dacontratação; 
f. pela inobservância dos prazos na execução de serviços, multa de 0,5% (zero vírgula cinco porcento), 
por dia de atraso, até o limite do valor total da contratação, nos termos do art. 412 do Código Civil, incidente 

sobre o valor total da Nota de Empenho. A aplicação da multa de que trata esta alínea não impede a anulação 
unilateral da contratação; 
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g. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas 

na Lei nº 8.666/1993, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos 

causados à Prefeitura Municipal. 

h. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento 

da comunicação enviada pela Prefeitura Municipal. 

i. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente na Prefeitura 

Municipal, em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, 
a diferença será cobrada na forma dalei. 

§ 1º: Fica estabelecido o percentual de 0,3% (três décimos por cento) a título de multa sobre o total da 

adjudicação, por dia de atraso na execução dos serviços; 
§ 2º: Caso a Contratada se recuse a prestar os serviços ou faça fora das especificações, a PREFEITURA, 

além das penalidades previstas em lei, poderá aplicar a multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor 

contratado. 
§ 3º: A Prefeitura poderá ainda sugerir o cancelamento da nota de empenho e impor à firma outras sanções 

legais cabíveis, inclusive a de comunicar a todos os órgãos federais, estaduais e municipais sobre a 

inidoneidade da mesma. 

§ 4º: Na hipótese dos parágrafos 1º e 2º, a firma faltosa será notificada para recolher a favor da 
PREFEITURA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as importâncias das penalidades impostas mediante 

guia fornecida pela PREFEITURA. 

§ 5º As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em 

agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de cinco – 05 – dias a contar da 
data  da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente. 

§ 6º. As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pelo 

CONTRATANTE ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta 
corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo CONTRATANTE no prazo máximo de cinco – 

05 – dias a contar da notificação, ou quando for o caso, cobradojudicialmente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos:  
a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 

superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização 

da PREFEITURA; 
c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 
d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposiçõeslegais; 
e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 

caracterizada máfé; 
f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operaçãofinanceira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 
§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos decorrentes. 
§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS ALTERAÇÕES 
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a alteração 
do OBJETO. 

Parágrafo único. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou 

penalização financeira prevista neste Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias 
suplementares até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESILIÇÃO 
O presente contrato poderá ser resilido a qualquer momento, por qualquer das partes, mediante comunicações 

expressas, com antecedência mínima de trinta – 30 – dias. 
§ 1º .Havendo pendências, as partes definirão, através de um Termo de Encerramento do Contrato. 

 

§ 2º O Contrato poderá ser resolvido: 
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I – por ato unilateral do CONTRATANTE, face ao interesse público, reduzido a termo no respectivoprocesso; 

II – por inadimplemento das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, 

nos termos daSeçãoV,doCapítuloIII,daLeinº.8.666/93esuasalterações. 
III –independentemente deinterpelaçãojudicialouextrajudicial,emqualquerdosseguintescasos: 
a) falência ou liquidação daCONTRATADA; 

b) incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou, ainda cisão ou fusão da mesma com outra 

empresa, sem a prévia e expressa concordância doCONTRATANTE; 

c) extinçãodaCONTRATADA. 

 

Parágrafo único. Sempre que ocorrerem as hipóteses de resolução contratual será assegurado o 

contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, em conformidade com artigo 78 da Lei nº. 8666/1993 e 
suas alterações. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO 
Dentro do prazo legal, contatos de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato 
deste Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes contratantes, respeitadas e observadas as 

disposições legais pertinentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA EXTENSÃO 

 

Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram aceitar o presente instrumento nos expressos 
termos em que fora lavrado, obrigando-se a si e seus herdeiros e ou sucessores a bem e fielmente cumpri-lo. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
As partes se obrigam a manter, durante toda a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições exigidas no processo licitatório.  
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO 

 
Fica eleito o foro da Comarca de Lavras, Estado de Minas Gerais, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para a resolução de questões eventualmente levantadas em decorrência deste Contrato. 

E por estarem as partes de pleno acordo em tudo que se encontra disposto neste Contrato, ciente das 

obrigações contraídas e das consequências de sua inobservância, firmam-no em três – 03 – vias de igual teor 
e forma. 

 

 

Luminárias, ____ de agosto de 2018. 

 
MUNICIPIO DE LUMINÁRIAS 

 

 
 

CONTRATADA 
Representantelegal 
CONTRATADA 

 

 

 



 

PREFEITURAMUNICIPALDELUMINÁRIAS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

                                                                                  ANEXO XIV 

 

                                    MODELO DE DECLARAÇÃO DE APTIDÃO. 

 

 

    A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS/MG, inscrita no CNPJ  nº 18 244 

301/0001-26, situada na Rua Coronel Diniz, nº 172, Centro, CEP 37 240-000, por meio da comissão formada para realizar as 
diligencias, constituida pelo  Pregoeiro municipal Glener Lorans da Silva Carvalho, pelo Secretario Municipal de 

Desenvolvimento Urbano Sr. Geraldo do Carmo Galdino e pela procuradora municipal  Dra. Angélica Ferreira Garcia, 

DECLARA que A empresa                                                                                  , inscrita no CNPJ sob o n                                                                                                                                      

________________________________________, por intermédio de  seu  representante legal                                                                                                                    

__________________________,  portador  do  documento  de identidade n                                          , inscrito  no  cpf  sob o nº                                       

possui oficina localizada em um raio máximo de 90 Km da garagem da Prefeitura Municipal de Luminárias / MG, com instalações 

físicas adequadas, máquinas, equipamentos e aparelhamento técnico adequado e disponível, sendo eles os itens os abaixo relacionados, 

dentre outros, e mão de obra especializada para a execução do objeto da licitação acima referenciada, sob pena de responsabilização nos 

termos da Lei. 
 

 
• Galpão da oficina com altura mínima para entrada de maquinas e ônibus. 

• Elevadores hidráulicos; 

• Análise de sistema de injeção eletrônica; 

• Ferramentas adequadas à realização dos reparos dos veículos, com segurança e 
precisão; 

• Máquinas de limpeza de bicos; 

• Máquina de ultrassom; 

• Solda mig, solda a ponto; 

• Boxes para manutenção mecânica; 

• Fotos da oficina anexa 

 
Por estar  a empresa supracitada diligenciada e a contendo com o que foi solicitado 

no edital do processo licitatorioa 68/2018, pregão 30/2018, declara esta comissão a 

APTIDÃO da empresa supracitada. 

 

Luminárias, _____ de agosto de 2018. 

 

 

Glener Lorans da Silva Carvalho 
Pregoeiro municipal 

 

 

Geraldo Galdino do Carmo 
Assessor I, responsável pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

 

 
Angélica Ferreira Garcia 

Procuradora Municiapal 

 
Obs.: Essa declaração deverá ser entregue junto com o credenciamento 


