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PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020 – PROCESSO N° 048/2020 

 
TIPO DE LICITAÇÃO – MAIOR DESCONTO 

 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

Pregoeiro:   Simone Rodrigues da Costa 

 
Equipe de apoio: Maria Aparecida Eugênia  
   Paulo Sérgio Rangel 
 

O MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ sob o número 17.095.043/0001-09, 
com sede na Rua Silva Jardim, nº 340 – Bairro Boa Morte, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitação para o REGISTRO DE PREÇOS do objeto informado na 
cláusula 1 deste Edital, cuja direção e julgamento serão realizados pelo Pregoeiro e Equipe de 
Apoio designados pelas Portarias 21.494/2020 e 21.806/2020, em conformidade com os preceitos 
da Lei Federal n° 8.666/93 e modificações posteriores, Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar 
123/2006, modificada pela Lei Complementar 147/2014, Decreto Federal 8.538/2015, Lei 
Municipal 4.239/2009, os Decretos Municipais nº 7.674/2014 e 7.660/2014, e as condições deste 
instrumento convocatório. 
 A sessão pública do Pregão será na Diretoria de Licitações, situada na Rua Baronesa 
Maria Rosa, nº 378, Boa Morte, Barbacena/MG, no dia   02 / 12  / 2020 às       14 : 00 horas, onde 
realizar-se-á o credenciamento e o recebimento dos envelopes contendo a proposta e a 
habilitação dos licitantes.  
ATENÇÃO: Tendo em vista as medidas emergenciais e de contenção decorrentes da pandemia 
COVID-19, as empresas interessadas no certame deverão enviar apenas 01 (um) representante 
para o certame 
 

1 – OBJETO 
1.1 – O objeto desta licitação é o Registro de Preços para futura e eventual contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e 
reparos em veículos pesados, caminhões e implementos (compactadores de lixo), veículos leves, 
veículos médios e máquinas pesadas, constantes da frota do Município de Barbacena, com 
fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e serviço de guincho/reboque 24 (vinte 
e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana, de acordo com o art. 15 da Lei 8.666/93. As 
especificações completas estão descritas no anexo I, minuta da Ata de Registro de Preços, minuta 
de contrato e demais anexos que fazem parte integrante deste edital. 
 1.1 – A prestação de serviços engloba serviços de recuperação de veículos, serviços de 
mecânica em geral (inclusive serviços nos sistemas de freios, de direção, de suspensão e 
escapamento), reboque, serviços de borracharia, montagem de pneus, alinhamento, 
balanceamento, cambagem; aferição e manutenção de tacógrafos, serviços de tapeçaria, 
estofamento, funilaria e pintura, vidraçaria, adesivação, chaveiro, serviços eletroeletrônicos, 
rastreamento e correção de panes do sistema eletroeletrônico, substituições de anéis vedadores, 
lubrificante (tal como óleo hidráulico), serviço de lubrificação de componentes do veículo.  
 Serviços preventivos e corretivos de condicionadores de ar, bem como limpeza e 
higienização, análise e reparos em sistema de injeção eletrônica, troca dos filtros e serviços de 
retífica de motor, com fornecimento de todas as peças e componentes necessários providenciados 
pela Contratada, reparos de vazamentos, soldas especiais e serviços de tornearia, a serem 
executados nos veículos oficiais, e ainda, outros serviços especiais, tais como: emissão de 
pareceres e relatórios fotográficos para a Diretoria de Transportes via e-mail sobre a causa/origem 
do problema/avaria ou necessidade de substituição de peças, dispor de condições apropriadas 
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para lavagem geral e lubrificação de veículos, lavagem externa de todo o veículo ao término da 
manutenção, socorro no local de pane com serviço de guincho/reboque 24 (vinte e quatro) horas 
por dia e 7 (sete) dias por semana, sendo que todo serviço de guincho no perímetro urbano será 
sem ônus para a Contratante.  
 A oficina da proponente vencedora deverá ser localizada no máximo até 100 (cem) 
quilômetros do município de Barbacena, com vistas a garantir a assistência, eficiência e 
celeridade na execução contratual. 
 Entende-se por PEÇA AUTOMOTIVA GENUÍNA: GENUÍNA ou peça legítima com 
certificado ISO, destinada a substituir peça de produção original para efeitos de manutenção ou 
reparação, caracterizada por ter sido concebida pelo mesmo processo de fabricação (tecnologia), 
apresentando as mesmas especificações técnicas das peças que substitui. 
 Entende-se por PEÇA ORIGINAL: Segundo Roberto Monteiro, superintendente da Anfape 
– Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças, as montadoras não produzem todas as 
peças utilizadas na fabricação de um veículo. Elas compram a maioria das peças de fabricantes 
pré-selecionados, que também fornecem para a rede de varejo independente, só que com suas 
próprias marcas. Quando são fornecidas para as montadoras revenderem em sua rede de 
concessionárias, as peças recebem o título de genuínas. Já quando são comercializadas com o 
próprio nome do fabricante – também fornecedor para montadoras – recebem o nome de originais. 

1.2 – A licitação será na modalidade Pregão Presencial do tipo MAIOR PERCENTUAL DE 
DESCONTO POR LOTE. 
 1.3 – A Ata de Registro de Preços vigerá por um período de 12 (doze) meses, a contar da 
data da sua assinatura. 

1.4 – O Município de Barbacena não se obriga a adquirir do licitante vencedor os serviços 
relacionados, nem as quantidades indicadas, podendo até realizar licitação específica para o 
objeto informado, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do Registro terá 
preferência, nos termos do art. 15, § 4º. da Lei 8.666/93 e Decreto Municipal nº. 7.660/14. 
 

2 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 3.1 – As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias:  

20.122.0011.2.173 – MANUTENÇÃO DA SEAPA 
 3.3.90.30 – Material de Consumo (55) – Fonte 100 
 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (57) – Fonte 100 
12.122.0011.2.200 – MANUTENÇÃO DA SEDEC 
 3.3.90.30 – Material de Consumo (80) – Fonte 101 
 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (82) – Fonte 101 
12.361.0015.2.202 – TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 3.3.90.30 – Material de Consumo (91) – Fonte 147 
 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (104) – Fonte 147 
04.122.0011.2.181 – MANUTENÇÃO DA SEGOV 
 3.3.90.30 – Material de Consumo (318) – Fonte 100 
 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (319) – Fonte 100 
15.122.0011.2.100 – MANUTENÇÃO DA SEMOP 
 3.3.90.30 – Material de Consumo (332) – Fonte 100 
 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (334) – Fonte 100 
17.512.0018.2.161 – MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO 
FINAL DOS RESÍDUOS 
 3.3.90.30 – Material de Consumo (420) – Fonte 100 
 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (422) – Fonte 100 
04.122.0011.2.301 – MANUTENÇÃO DA SEPLAN 
 3.3.90.30 – Material de Consumo (435) – Fonte 100 
 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (437) – Fonte 100 
08.244.0058.2.310 – MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA E 
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ADOLESCENTE 
 3.3.90.30 – Material de Consumo (776) – Fonte 129 
 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (780) – Fonte 129 
08.244.0059.2.318 – MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 3.3.90.30 – Material de Consumo (818) – Fonte 129 
 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (821) – Fonte 129 
08.244.0059.2.522 – ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUAS TRABALHO 
 3.3.90.30 – Material de Consumo (826) – Fonte 129 
 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (827) – Fonte 129 
04.122.0011.2.108 – MANUTENÇÃO DA SEFAZ 
 3.3.90.30 – Material de Consumo (511) – Fonte 100 
 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (514) – Fonte 100 
06.122.0011.2.145 – MANUTENÇÃO DA GCM 
 3.3.90.30 – Material de Consumo (556) – Fonte 100 
 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (557) – Fonte 100 
04.451.0027.2.156 – GESTÃO OPERACIONAL DO TRÂNSITO MUNICIPAL 
 3.3.90.30 – Material de Consumo (617) – Fonte 157 
 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (618) – Fonte 157 
10.301.0002.2.025 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 
 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (99) – Fonte 155 
 3.3.90.30 – Material de Consumo (95) – Fonte 155 
10.302.0003.2.008 – MANUTENÇÃO DO CEREST 
 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (177) – Fonte 159 
 3.3.90.30 – Material de Consumo (173) – Fonte 159 
10.302.0003.2.015 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE 
 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (190) – Fonte 159 
 3.3.90.30 – Material de Consumo (186) – Fonte 159 
10.302.0003.2.642 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (264) – Fonte 159 
 3.3.90.30 – Material de Consumo (258) – Fonte 159 
10.304.0004.2.009 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (304) – Fonte 159 
 3.3.90.30 – Material de Consumo (303) – Fonte 159 
10.304.0004.2.010 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIÓLOGICA E AMBIENTAL 
 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (323) – Fonte 102 
 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (324) – Fonte 159 
 3.3.90.30 – Material de Consumo (321) – Fonte 102 
 3.3.90.30 – Material de Consumo (322) – Fonte 159 
10.305.0004.2.014 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO 
DST/AIDS 
 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (340) – Fonte 159 
 3.3.90.30 – Material de Consumo (339) – Fonte 159 
 
3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 3.1 – Poderão participar desta Licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 
licitado, nacionais ou estrangeiras autorizadas a funcionar no país, desde que seu objetivo social 
seja compatível com o objeto licitado e que satisfaça todas as exigências, especificações e 
normas contidas neste Edital, inclusive quanto à documentação que consiste em: 
 a) Credenciamento junto ao Pregoeiro, devendo o interessado, ou seu representante, 
comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de 
todos os demais atos inerentes ao certame, conforme modelo do anexo I e cláusula 4 – 
CREDENCIAMENTO, deste edital; (apresentação deste documento no início da reunião, fora dos 
envelopes). 
 b) Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
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habilitação, nos termos do art. 4º, VII, da Lei 10.520/02, conforme modelo do ANEXO II, 
sujeitando-se às sanções legais na hipótese de declaração falsa; (apresentação deste documento 
no início da reunião, fora dos envelopes). 
 c) Envelope lacrado, indevassável, contendo a proposta comercial, devendo constar na 
parte externa a razão social do licitante e os seguintes dizeres: 

MUNICIPIO DE BARBACENA – DIRETORIA DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020 PROPOSTA 

  d) Envelope lacrado, contendo os documentos de habilitação, devendo constar na parte 
externa a razão social do licitante e os seguintes dizeres: 
 

MUNICIPIO DE BARBACENA – DIRETORIA DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020 HABILITAÇÃO 

   
 3.2 – Não poderão participar desta licitação: 
 a) Pessoas jurídicas enquadradas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações; 
 b) Empresas declaradas inidôneas ou inadimplentes com o município de Barbacena; que 
estejam sob falência, concurso de credores, em dissolução e liquidação ou em regime de sub-
contratação. 
 
4 – CREDENCIAMENTO 
 4.1 – Na sessão pública do Pregão, será realizado o credenciamento dos licitantes, os 
quais deverão apresentar: 
 a) Cópia de documento de identificação com foto do representante, autenticado ou 
acompanhado do original; 
 b) Carta de credenciamento, podendo ser usado modelo constante do Anexo I OU 
procuração pública ou particular que os habilitem a participar do certame, ofertar lances e a 
responder pelo licitante. 
 c) Cópia autenticada do ato constitutivo, acompanhado da ata de eleição dos 
sócios/contrato social e alterações/declaração de empresário individual se for o caso; 
 d) Declaração de comprovação, de enquadramento em um dos regimes, da Lei 
Complementar nº 123 de 14/12/2006, conforme modelo constante no Anexo VII deste edital, para 
as licitantes enquadradas como ME, MEI ou EPP. 
 4.1.1 – Fica vedado o credenciamento de um mesmo representante para mais de um 
licitante para itens/lotes idênticos. 
 4.2 – Caso o credenciado seja sócio ou dirigente da empresa é indispensável que se 
comprove, na ocasião, ser detentor de poderes que o habilitem a formular lances e praticar todos 
os demais atos inerentes ao certame, em nome do licitante. 
 
5 – FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 5.1 – A proposta comercial deverá ser elaborada conforme modelo constante do Anexo III 
(observando a integralidade das regras lá estabelecidas), bem como, especificações de acordo 
com o estabelecido em sua totalidade no Anexo VI deste Edital, devendo constar os seguintes 
requisitos: 
 a) Data e assinatura do representante legal da empresa com identificação de seu nome 
abaixo da assinatura; 
  b) Razão social, CNPJ, endereço completo, telefone/fax, dados bancários onde a licitante 
deseja receber os seus créditos; 

c) Hora/homem para a realização de serviços de acordo com a tabela de tempos de 
execução dos serviços. Percentual de desconto para cada veículo/catálogo, expresso em 
números, com no máximo duas casas decimais, (as demais casas decimais, se houver, serão 
desprezadas) que incidirá sobre os preços das tabelas de serviços, peças e acessórios dos 
fabricantes das marcas dos veículos descritos no Anexo I, estando nele inclusas despesas, 
impostos, taxas, frete e demais encargos.  
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d) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. Em 
caso de ausência ou divergência no prazo de validade, prevalecerá a estabelecida no edital. 

e) Garantia dos serviços executados e das peças repostas conforme cláusula respectiva. 
 f) A proposta e os lances, obrigatoriamente, consistirão na apresentação do valor 
Hora/homem para a realização dos serviços e do percentual (%) de desconto ofertado sobre os 
preços das peças CONSTANTES DAS TABELAS DO FABRICANTES. 
 g) O licitante poderá apresentar proposta referente aos LOTES que forem de seu 
interesse, devendo estas e os lances referirem-se à integralidade de seu objeto, PEÇAS E 
SERVIÇOS (incluindo impostos, fretes ou quaisquer outras despesas que sobre os mesmos 
possam incidir), não se admitindo propostas para fornecimento parcial do objeto do lote. 
 h) Deverão SER OBSERVADOS OS PREÇOS DE REFERÊNCIA DOS LOTES, extraídos 
de pesquisa de preços de mercado, não devendo os preços ofertados ultrapassarem tais valores. 
 i) O critério de aceitação das propostas será o de maior desconto percentual sobre o valor 
hora/homem trabalhada de referência para cada lote bem como o fornecimento de peças. 

j) A Tabela hora/homem trabalhada para consulta do quantitativo de horas para a 
composição e análise dos orçamentos será a TABELA DO FABRICANTE (tempário) referente ao 
veículo que se encontrar em manutenção. 
 k) O fornecedor, no momento de lançar a proposta deverá calcular o valor da hora/homem 
a ser ofertada conforme Anexo I. 
  5.2 – O valor dos serviços executados será aferido por meio de multiplicação do custo da 

hora de serviço contratada pela quantidade de tempo previsto para a realização dos serviços, 

observado a Tabela de Tempos de Execução dos Serviços (TEMPÁRIA), emitida pelo fabricante 

de cada marca e modelo de veículo. 

 5.2.1 – O valor das peças fornecidas será mensurado por meio de aplicação do desconto 

contratado aos valores constantes na Tabela de Preços das peças e acessórios, coletados 

trimestralmente pela Contratada junto à concessionária oficial do fabricante de cada veículo. 

 5.2.2 – Para identificar a licitante vencedora, por lote, deverá ser utilizada a seguinte 

fórmula para o cálculo do valor total por lote: VT lote = Ph x Qh + Vp x (1-dp/100) 

 Onde: 

 - VT Lote = Valor total anual proposto para o lote; 

 - Ph = Preço de mão de obra por hora; 

 - Qh = Quantidade de horas anuais estimadas para o lote; 

 - Vp = Valor anual estimado para gasto com peças para o lote (sem desconto); 

 - Dp = Percentual de desconto concedido pelo licitante sobre a Tabela de Preços Originais 

fornecida pelo fabricante do veículo. 

 5.2.3 – Na proposta final, a empresa vencedora deverá apresentar a readequação do novo 

valor proposto. 

5.2.4 – Atendidos todos os requisitos, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) 

que oferecer(em) o MAIOR DESCONTO PERCENTUAL POR LOTE; 

5.2.5 – Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e 

encargos inerentes aos serviços e as peças. 

  5.2.6 – Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou 

da legislação em vigor; 

 5.2.7 – Serão rejeitadas as propostas que contenham mais de 02 (duas) casas decimais 

em seus valores unitários; sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) 

que permita(m) a perfeita identificação do produto licitado; contiverem qualquer limitação ou 

condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente 

inexeqüíveis por decisão do(a) Pregoeiro(a); 

  5.2.8 – Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerá o 
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de menor valor. 

 
 5.3 – Todas as informações contidas na especificação de cada item serão conferidas 
rigorosamente no momento da entrega pela Comissão de recebimento de Materiais. 
 5.4 – Não serão conhecidas propostas e documentação entregues em atraso ou 
extraviadas, caso apresentadas via postal. 
 5.5 – Após a entrega das propostas, não será admitida a sua retirada ou o 
descumprimento das condições estabelecidas neste edital, ficando o licitante sujeito a suspensão 
ou cancelamento de seu registro no Cadastro de Fornecedores do Município de Barbacena e as 
sanções estabelecidas neste Edital, por descumprimento integral das obrigações assumidas, salvo 
manifestação expressa e justificativa em razão de fatos supervenientes. 
 5.6 – Não serão aceitas propostas alternativas, sob pena de desclassificação da proposta. 
 
6 – ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 6.1 – No dia, hora e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, será realizada sessão 
pública para recebimento dos envelopes, devendo o interessado ou seu representante, identificar-
se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de proposta 
e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 
 6.2 – Após o credenciamento dos representantes e o recebimento dos envelopes, dar-se-á 
início à abertura dos envelopes de propostas. Aberto o primeiro envelope não será aceita a 
participação de nenhuma licitante retardatária. 
 6.3 – O Pregoeiro verificará a adequação das propostas e desclassificará as propostas que 
estiverem em desacordo com este edital. 
 6.4 - O pregoeiro classificará o autor da oferta de maior desconto, conforme Anexo VI e 
aqueles que tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento).
 6.5 – Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, o 
Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de três. 
 6.6 – O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço 
e os demais, em ordem decrescente de valor. Dos lances ofertados não caberá retratação. 
 6.7 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado 
sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.  
 6.8 – A desistência em apresentar lance verbal implicará a exclusão do licitante da etapa 
de lances e na manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de posterior 
ordenação das propostas. 
 6.9 – Se não forem ofertados lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
melhor proposta escrita e o valor praticado no mercado, podendo o Pregoeiro negociar 
diretamente com o proponente. 
 6.10 – Ocorrendo hipótese de igualdade entre duas ou mais propostas de menor valor sem 
oferecimento de lances verbais, o Pregoeiro realizará sorteio para efetuar a classificação das 
propostas. 
 6.11 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, 
os licitantes manifestarem desinteresse em apresentar novos lances. 
 6.12 – Após a disputa de lances, ocorrendo alteração do valor da proposta escrita, 
constará de ata a alteração e o licitante declarado vencedor assinará a mesma como 
comprovação e aceitação das alterações com os preços readequados, bem como, assinatura no 
mapa de apuração emitido pelo sistema. 
 
7 – DOS CRITÉRIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E MODIFICAÇÕES POSTERIORES 

7.1 – Na hipótese de empate, nos termos da Lei Complementar n. 123/06 e Lei Municipal 
nº 4.239/2009, será procedido o seguinte: 

7.1.1 – A ME, EPP e MEI melhor classificada será convocada para apresentar a nova 
proposta após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, aplicando-se a regra aos 
demais licitantes que se enquadrarem na hipótese de ME – EPP – MEI; 



            7 
MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
Diretoria de Licitações 

bac 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES – SEPLAN 
Rua Baronesa Maria Rosa, 378. Bairro Boa Morte. CEP 36.201-002. Barbacena. MG 

Tel.: (32) 3339-2026. E-mail: licitacao@barbacena.mg.gov.br 

7.1.2 – Não ocorrendo a contratação na forma do item anterior serão convocadas as 
remanescentes que se enquadrem como ME – EPP – MEI na ordem classificatória, para o 
exercício dos direitos trazidos pela Lei Complementar n. 123/06 E Lei Municipal nº 4.239/2009; 

7.1.3 – No caso de equivalência dos percentuais apresentados pelas ME – EPP – MEI, 
que se encontrem na situação descrita no item referente ao empate, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a oferta;  

7.1.4 – O disposto nos itens anteriores somente se aplicará quando a melhor proposta, 
superada a fase de lances, não tiver sido apresentada por ME, EPP e MEI; 

7.1.5 – Neste momento, o pregoeiro verificando que há licitante na condição de ME – EPP 
– MEI, em caso positivo, indagá-la-á sobre a intenção do exercício das prerrogativas trazidas pela 
Lei Complementar n. 123/06 e Lei Municipal nº 4.239/2009; 

7.1.6 – A LICITANTE devidamente enquadrada como ME, EPP e MEI, em conformidade 
com a Lei Complementar n. 123/06, deverá apresentar os documentos relativos à regularidade 
fiscal nos termos do Decreto federal 8.538/2015; 
 
8 – HABILITAÇÃO 
 8.1 – Encerrada a fase competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro comprovará as 
condições de habilitação do autor da melhor oferta, recebendo seu envelope de habilitação. 
 8.2 – O envelope deverá conter:  
 PARA LICITANTES CADASTRADOS: 
 a) Certificado de Registro Cadastral (CRC), com as certidões atualizadas, emitido pelo 
Cadastro de Fornecedores da Diretoria de Licitações, do Município de Barbacena; 
 b) Declarações de acordo com o modelo do Anexo V; 
 PARA LICITANTES NÃO CADASTRADOS: 
 a) Documentos constantes do Anexo IV; 
 8.3 – A não apresentação dos documentos solicitados implicará a inabilitação do 
proponente nesta licitação. 
 8.4 – Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou qualquer processo 
de cópia autenticada em cartório ou por servidor da Diretoria de Licitação, e ainda, por publicação 
em órgão da Imprensa Oficial. 
 8.5 – Se o detentor da melhor proposta desatender as exigências previstas nesta cláusula 
será inabilitado e o pregoeiro examinará a oferta subseqüente na ordem de classificação, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo este procedimento 
sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor. 
 8.6 - A licitante devidamente enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) e Micro Empreendedor Individual (MEI) em conformidade com a Lei 
Complementar nº 123/06 deverá apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal, nos 
termos do Decreto Federal 8.538/2015;  
 8.7- As certidões apresentadas com validade expirada acarretarão em inabilitação do 
proponente, salvo o disposto na Lei Complementar nº 123/2006. As Certidões que não possuírem 
prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das propostas. 
 

9 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

  9.1 – Para julgamento será adotado o critério de MAIOR DESCONTO PERCENTUAL 

POR LOTE, observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros 

mínimos de qualidade e demais condições definidas neste Edital; 

  9.2 – O(A) Pregoeiro(a) anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de maior 

desconto, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando 

for o caso, após negociação e decisão pelo(a) Pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de maior 

desconto; 
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 9.3 – Se a proposta ou o lance de maior desconto não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) 

examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital; 

 9.4 – Da sessão, será lavrada ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os 

atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

 

09 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, LIMITE DE DISTÂNCIA, PRAZO E ENTREGA 
09.1 – O prazo para execução dos serviços ocorrerá conforme as características de cada 

caso, não podendo ultrapassar 10 (dez) dias corridos, podendo, excepcionalmente, ser prorrogado 
mediante solicitação justificada do fornecedor ao contratante, com a nova previsão de entrega. 
 09.2 – Os veículos deverão ser retirados e entregues pela licitante vencedora, na sede do 
Setor de Transportes da Secretaria Municipal de Planejamento, situada à Rua Baronesa Maria 
Rosa, s/nª, bairro Boa Morte. Os veículos poderão ainda, se for o caso, serem recolhidos no local 
onde ocorrer a pane, sendo que a entrega deverá ser efetuada no Setor de Transportes, conforme 
endereço indicado acima, ou onde o gestor/fiscal do contrato determinar, de segunda à sexta feira, 
obrigatoriamente, durante o horário de 08:00 às 17:00 horas, quando solicitado pela contratante, 
sendo que o transporte, frete e/ou guincho correrá às expensas do Contratado. 
 09.2.1 – Caso o serviço e/ou peças não estejam de acordo com o que foi contratado, o(s) 
veículo(s) e/ou peça(s) serão recusados e a contratante determinará novo prazo para novas 
verificações, e caso seja aprovado, será recebido definitivamente. 
 9.3 – O prazo para a execução dos serviços obedecerá ao descrito no item 9.1, combinado 
com o prazo da Tabela Tempária (Homem/hora), e começará a contar a partir da abertura da 
Ordem de Serviço emitida pela Contratante. Caso haja divergência na estipulação do tempo de 
execução, prevalecerá o da Tabela Tempária (Homem/hora). 
 9.4 – A execução do contrato deverá ser realizada de acordo com a tabela de tempos 
de execução dos serviços – Homem/hora (www.tempario.com.br), sendo que a contratada 
colocará à disposição da contratante a senha e login para acesso. 
 9.5 – Considerando que a prestação de serviços de manutenção de veículos é uma 
atividade complexa e especializada, com utilização de ferramentas específicas, aparelhos 
computadorizados, devidos os veículos possuírem componentes eletro-eletrônicos que 
necessitam de monitoramento e diagnósticos precisos, a Contratada deve dispor de uma estrutura 
mínima composta de: 
 9.5.1 - Instalações físicas adequadas, aparatos tecnológicos traduzido em equipamentos 
eletro-eletrônicos apropriados e mão de obra especializada em conformidade com o respectivo 
lote; 
 9.5.2 - Possuir área útil, coberta, disponível para receber com segurança os veículos para 
manutenção; 
 9.5.3 - Possuir os recursos essenciais para a devida prestação dos serviços com técnica 
adequada, qualidade e presteza exigida para os padrões do fabricante dos veículos, ou seja, 
pessoal treinado para executar os serviços nos veículos conforme a marca; 
 9.5.4 - Os serviços relacionados no objeto deste edital deverão ser executados 
diretamente pela proponente vencedora, não podendo, em hipótese alguma, serem cedidos ou 
sublocados a terceiros, exceto nos casos, como retífica de motor, alinhamento, aferição e 
manutenção de tacógrafos, balanceamento, vidraçaria, ar condicionado, funilaria, pintura, 
adesivação, chaveiro e borracharia, sendo que todos os custos com serviços cedidos ou 
sublocados a terceiros correrão às expensas do Contratado. 
 9.6 – O veículo deverá ser entregue com todos os reparos e manutenção descritas no 
orçamento anteriormente emitido para o serviço específico, bem como as peças e/ou materiais 
substituídos, tanto como componentes e acessórios genuínos ou outros produtos e serviços 
realizados pela contratada, dentro do prazo médio estipulado e em perfeito estado de 
funcionamento. 
 9.7 – O veículo manutenido deverá ser recebido provisoriamente pelo gestor designado, 

http://www.tempario.com.br/


            9 
MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
Diretoria de Licitações 

bac 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES – SEPLAN 
Rua Baronesa Maria Rosa, 378. Bairro Boa Morte. CEP 36.201-002. Barbacena. MG 

Tel.: (32) 3339-2026. E-mail: licitacao@barbacena.mg.gov.br 

que verificará as especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços e outros dados pertinentes 
que constam no orçamento da manutenção do veículo, e caso encontre alguma irregularidade, 
fixará prazos para a correção pela contratada, ou aprovando, receberá o serviço definitivamente, 
mediante recibo ou nota fiscal do serviço. 
 9.7.1 – Caso os serviços/peças sejam rejeitados pelo gestor/fiscal do contrato, a 
contratada terá um prazo de 10 (dez) dias para sanar o problema, sob pena de estar incorrendo 
em atraso na execução dos serviços e ainda, se sujeitando a aplicação das sanções previstas 
neste edital. 
 9.8 – A oficina PROPONENTE deverá estar localizada em um raio máximo de até 100 
(cem) km de distância do Município de Barbacena. 
 9.9 – Os serviços executados deverão estar em conformidade com as Normas Técnicas da 
ABNT, e as peças deverão possuir certificação no INMETRO. 
 9.10 – A licitante vencedora deverá comunicar previamente ao setor competente, para que 
no dia e hora da entrega dos veículos o Gestor do contrato esteja presente para o recebimento e 
verificação dos serviços executados. O contato com o Gestor poderá ser feito através do telefone 
(32) 3339-2105. 
 9.11 – Quando houver solicitação de acessórios, que não exista especificação e/ou código 

no catálogo de preços/desconto do fabricante, reserva-se a Diretoria de Transportes, o direito de 

realizar pesquisa de mercado ou apresentar 03 (três) orçamentos à empresa vencedora da 

licitação, devendo então a empresa contratada praticar o valor médio de mercado, eximindo-se da 

responsabilidade da prática do desconto real proposto, devendo deduzir o desconto do ICMS. 

 9.12 – A Contratada poderá realizar qualquer tipo de troca de peças, desde que respeitado 

o valor disponibilizado na tabela de preços de peças da concessionária oficial do fabricante de 

cada veículo e ainda o valor limite estimado para a realização da despes. 

 9.13 – Deverão fazer parte dos serviços a serem executados: 

 a) Lanternagem e pintura; 

 b) Vidraçaria, incluindo desmontagem e montagem; 

 c) Mecânica em geral (referente a todo o veículo); 

 d) Ignição, carburação e injeção; 
 e) Parte elétrica, hidráulica e eletrônica em geral; 
 f) Suspensão/direção (incluindo alinhamento e balanceamento), freios, tração e 
transmissão; 
 g) Reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, por sua conta, no total ou 
em parte, de peças ou partes em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução dos serviços e/ou de materiais empregados; 
 h) Serviço de guincho (reboque) 24 (vinte e quatro) horas diárias, aos veículos objeto da 
prestação de serviços, conforme a necessidade da Contratante; 
 9.14.1 – Os serviços de manutenção preventiva básica, constituídos de trocas de 
lubrificantes e filtro, correias e tensores, pastilhas e disco de freio, deverão ser realizados em até 
24 (vinte e quatro) horas da entrada do veículo na oficina. 
 9.14.2 – Nos serviços deverão ser incluídas a mão de obra referente à execução dos 
reparos, a substituição das peças, a conservação e recuperação do veículo. 
 
10 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO LICITADO 
 10.1 – Os componentes, peças e acessórios utilizados, deverão ser novos, e aqueles que 
foram substituídos serão entregues nas mesmas caixas daqueles que foram instalados. Não serão 
aceitos componentes, peças e acessórios reformados, remanufaturados, paralelos, com defeitos 
de fabricação ou danos provenientes do transporte (entrega). 
 10.2 – O(s) fornecedor(es) vencedor(es) do certame deverá(ão) entregar no ato da 
assinatura do contrato, o catálogo de peças impresso ou instalado em uma máquina indicado pelo 
gestor do contrato, da(s) marca(s) vencedora(s)  juntamente com a tabela de preços referente a 
cada peça. Tal procedimento deverá ser repetido anualmente, ou quando da renovação do 
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contrato. 
 10.2.1 - O(s) fornecedor(es) vencedor(es) do certame deverá(ão) entregar juntamente com 
o catálogo de peças, declaração ou documento emitido pela concessionária comprovando o 
fornecimento do catálogo à empresa. 

10.3 – A oficina proponente vencedora deverá apresentar orçamento prévio de todo 
serviço requisitado pela Coordenadoria de Transportes. 
 10.4 – Deverão ser usados peças e acessórios novos, devendo ser genuínos ou originais, 
que atendam as especificações dos veículos e às normas da ABNT. Entende-se por itens 
genuínos, àqueles fabricados exclusivamente para uso na linha de montagem dos veículos ou 
para a revenda nas concessionárias da marca e por originais os itens da mesma marca que os 
genuínos, porém vendidos nas casas de peças do comércio em geral. Toda peça reposta deverá 
estar discriminada e acompanhada de nota fiscal para confirmar a autenticidade da peça (original 
ou genuína). 
 10.5 – Os veículos serão recebidos provisoriamente no momento da entrega, para efeito 
de verificação de sua conformidade com as especificações exigidas, e em definitivo, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados da data da entrega. 
 10.5.1 – O recebimento provisório será realizado pelo servidor designado ao término da 
manutenção após contato telefônico ou via e-mail da empresa. Este servidor deverá conferir se as 
peças e serviços descritos na ordem de serviço foram utilizados/aplicados ao veículo nas 
quantidades indicadas, a qualidade do serviço prestado, se o veículo encontra-se limpo 
internamente e obrigatoriamente lavado externamente, além de recolher as peças substituídas 
armazenando-as na caixa da peça que a substituiu acompanhada de nota fiscal do fabricante, ou, 
encontrando irregularidades, não receber o veículo e fixar prazos para correção do serviço. Caso 
seja aprovado o serviço, proceder-se á o recebimento definitivo do(s) veículo(s). 
 10.6 – O fiscal de contrato não aceitará, nem receberá qualquer serviço com atraso, 
defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições constantes deste 
edital ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo 
ao contratado efetuar as substituições necessárias no prazo determinado neste instrumento ou 
outro definido pelo fiscal do contrato, sob pena de aplicação das sanções legais ou de rescisão 
contratual. 
 10.7 – Os serviços serão executados na oficina da PROPONENTE vencedora, que deve 
estar localizada em um raio de até 100 quilômetros do município de Barbacena. 
 
11 – GARANTIA 
 11.1 – Os serviços objeto deste edital deverá ter a garantia contra quaisquer defeitos 
decorrentes de sua execução/atualização/instalação pelo período mínimo de 06 (seis) meses. 
Para as peças, acessórios ou materiais automotivos a garantia será de 06 (seis) meses. Caso a 
garantia oferecida pelo fabricante seja maior que 06 (seis) meses prevalecerá o prazo previsto 
pelo fabricante. 
 11.2 – A manutenção será gratuita durante todo o período de garantia, inclusive para as 
peças e componentes substituídos. 
 

12 – PAGAMENTO E PREÇO 

12.1 – O preço máximo definido para o presente processo licitatório é de R$1.977.600,00 

(um milhão, novecentos e setenta e sete mil e seiscentos reais). 

           12.2 – O pagamento será feito da seguinte forma: 

 12.2.1 – Para os fornecimentos realizados para o Fundo Municipal de Saúde – FMS/ 

Secretaria Municipal de Saúde – SESAP, o pagamento da despesa obedecerá aos artigos 5º e 

54 da Lei 8.666/1993, e artigo 63 da Lei 4.320/64, e será feito em até 05 (cinco) dias do mês 

subsequente, após solicitação de empenho, liquidação pelo Gestor(a) do contrato, atesto da área 

solicitante e pedido de pagamento. O prazo será considerado após o recebimento de cada 

processo de pagamento devidamente aprovado pela Chefia de Controle Interno do FMS. 
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 12.2.2 – Para os fornecimentos realizados para as demais secretarias, o pagamento 

ocorrerá em até 10 (dez) dias da efetiva aquisição/prestação dos serviços e mediante completa 

instrução de processos junto à Tesouraria da SEFAZ. Os prazos são considerados após o 

recebimento de cada Processo de Pagamento devidamente aprovado pela Controladoria Geral – 

Agente SEFAZ. 

12.2.3 – Os pagamentos somente serão realizados após a apresentação de Nota Fiscal. 

As Notas Fiscais deverão ser emitidas separadamente, sendo uma para os serviços 

prestados e outra para as peças. 

12.2.4 – O pagamento será efetuado pela Contratante à licitante vencedora, através de 

depósito em conta no Banco Itaú, devendo ser informado os dados necessários ao depósito. Caso 

a licitante vencedora não seja correntista deste Estabelecimento Bancário, o pagamento será 

realizado por Ordem de Pagamento através daquele Banco. 

12.2.5 – Cada contratação lastreada em Ata de Registro de Preços constituir-se-á em 

processo específico condicionado às disponibilidades financeiras e orçamentárias a serem 

previamente declaradas. 

12.3 – Em caso de irregularidade na emissão do documento fiscal, o prazo para 

pagamento será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado. 

12.4 – A contratada apresentará a Nota Fiscal à SEFAZ, acompanhada dos originais das 

certidões negativas de débitos junto ao INSS, FGTS, ISSQN, Federal, Estadual e Municipal, 

válidas e regulares. 

 12.5 – O preço proposto será considerado completo e abrange todos os tributos (impostos, 

taxas, emolumento, contribuições fiscais e parafiscais) fornecimento de mão-de-obra 

especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos, transporte do produto e de 

pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital. 

 

13 – DO DESCONTO 
 13.1 – Os percentuais de desconto registrados permanecerão fixos e inalteráveis durante o 
prazo de vigência da Ata de Registro de Preços; 
 13.2 – Os preços constantes da tabela de preços dos serviços, peças e acessórios 
poderão sofrer variação no período de vigência da Ata, desde que haja comprovação através de 
documentos de órgãos oficiais, mostrando que a tabela de serviços/peças sofreram alterações e 
ainda, sejam os catálogos disponibilizados pelos fabricantes ao Município em data anterior aos 
serviços/aquisições das peças; 
 13.3 – Por ocasião dos serviços, os preços das peças caso seja necessário a substituição, 

deverão ser baseados em catálogo vigente à época da compra, respeitados os descontos 

percentuais registrados. 

 

14 – REEQUILÍBRIO ECONOMICO – FINANCEIRO 

 14.1 – Os valores constantes do Contrato poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 

registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, 

observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666, de 1993.  

 14.1.1 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de 

superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem 

como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.  

 14.1.2 – Independentemente de solicitação feita pelo fornecedor, o Gestor poderá a 

qualquer momento reduzir os preços contratados, em conformidade com os parâmetros de 

pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos 
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preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será 

válido a partir da publicação no diário Oficial do Município de Barbacena  

 14.2 – Os preços revisados não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantidas 

as condições de pagamento fixadas neste edital.  

 14.3 – Quando o preço contratado se tornar superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o Gestor convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

 14.3.1 – Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 

pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 14.4 – Quando o preço de mercado se tornar superior ao contratado e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o gestor poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, 

caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados. 

 

15 – REAJUSTE 

 15.1 – Os valores constantes do Contrato oriundo da presente licitação poderão ser 

reajustados mediante solicitação da parte interessada, de acordo com o índice publicado pela 

Fundação Getúlio Vargas ou pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que represente o 

menor valor acumulado no período, por simples apostila, nos termos do art. 65, § 8º da Lei 

8.666/93. 

 15.1.1 – A periodicidade do Contrato será contada a partir da data limite para apresentação 
da proposta ou do orçamento a que essa se referir. 
 15.2 – O reajuste ou correção monetária se dará de acordo com as disposições previstas 
nas Leis 10.192/2001 e 8.666/93, naquilo que não conflitarem. 
 
16 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
 16.1 – Decairá do direito de impugnação dos termos deste Edital, perante a Diretoria de 
Licitações do Município, qualquer pessoa que não se manifestar até 2 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para abertura do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as falhas e 
irregularidades que o viciaram; 
 16.2 – A impugnação será aceita na forma eletrônica – e-mail, 
licitacao@barbacena.mg.gov.br condicionada sua validade a entrega do original dentro do prazo 
estipulado no item 1 desta Cláusula, na Diretoria de Licitações; 
 16.3 – Caberá o pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas, antes da data de abertura da Sessão do Pregão; 
 16.3.1 – Caso procedente e acolhida a impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e 
nova data será designada para a realização do certame, salvo nos casos em que as alterações 
decorrentes da impugnação não alterarem a apresentação das propostas de preços;  
 16.4 – A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no item 1 desta Cláusula, 
não a caracterizará como tal, recebendo tratamento como mera informação; 
 16.5 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e 
motivadamente, a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo 
de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
 16.6 – O licitante poderá apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 
reduzidas a termo na respectiva ata, sendo que o prazo de 3 (três) dias úteis para contrarrazões 
contar-se-á da data da lavratura da ata; 
 16.6.1 – O recurso será aceito na forma eletrônica (e-mail), licitacao@barbacena.mg.gov.br 
condicionada sua validade à entrega do original no prazo estabelecido no item 5 desta cláusula. 
 16.7 – O encaminhamento de impugnação, das razões e eventuais contra razões deverá 
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ser feito por escrito e protocolado na Diretoria de Licitações, dentro dos prazos estipulados a cada 
um, na Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378, bairro Boa Morte, Barbacena/MG, no horário de 12:00 
às 17:00 horas; 
 16.8 – Os recursos serão dirigidos o pregoeiro que, não reconsiderando sua decisão o fará 
subir à autoridade superior, devidamente informado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a qual 
deverá proferir sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 
 16.9 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto ao resultado do 
certame, importará decadência do direito de recurso; 
 16.10 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 
17 – INSTRUMENTALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

17.1 – Homologada a licitação pela autoridade competente e após a assinatura do 
contrato, o Município de Barbacena emitirá Requisição de Empenho e Ordem de Fornecimento, 
visando a execução do objeto licitado, de acordo com as suas necessidades. 

17.1.1 – A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão 
gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado por intermédio da ata, 
emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, 
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.2 – A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da 
assinatura, com eficácia legal a partir de seu extrato. 

17.2.1 - A vigência da ata de registro de preços para fins financeiros está vinculada ao 
exercício de 2020, ou seja, até 31 de dezembro de 2020, podendo ser substituída pelas dotações 
orçamentárias seguintes, em prol do interesse público;  

17.3 – O licitante vencedor deverá estar em dia com as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal, com o FGTS, com o INSS e CNDT. 
 17.4 – A recusa injustificada do licitante vencedor em realizar a entrega dentro do prazo 
estabelecido, sujeitá-lo-á a aplicação das penalidades prevista na cláusula das sanções 
administrativas deste edital. 

17.5 – A Ordem de Fornecimento e o pedido de empenho poderão ser cancelados pelo 
Município de Barbacena nas seguintes hipóteses: 
 a) unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de 
uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei 8.666/93 e alterações. 
 b) bilateralmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada da contratante, após 
acordo entre as partes. 
 c) judicialmente, nos termos da legislação. 
 

18 – CONDIÇÕES GERAIS PARA ASSINATURA DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

18.1 – Após a homologação desta licitação, a empresa vencedora assinará Contrato e Ata 

de Registro de Preços, junto ao Município de Barbacena, que incluirá as condições estabelecidas 

neste edital, Minuta de Contrato, Minuta da Ata de Registro de Preços e nos demais Anexos, além 

de outras fixadas na proposta vencedora e necessárias à fiel execução do objeto licitado. 

18.2 – A licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da 

comunicação, para assinatura do Contrato e Ata de Registro de Preços.  

18.3 – Ocorrendo o descumprimento do previsto no item anterior, o Município de 

Barbacena convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova 

negociação. 

18.4 – A licitante deverá manter, durante toda a vigência do Contrato e Ata de Registro de 

Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a contratante imediatamente, qualquer 

alteração que possa comprometer a manutenção do contrato. 
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19 – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 19.1 – Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração 
pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador; 
 19.2 – Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da Ata, 
para manifestação sobre a possibilidade de adesão; 
 19.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, 
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da 
ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
 19.4 – As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 

19.5 – O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá 
exceder, na totalidade e independente do número de órgãos não participantes que aderirem: 

19.5.1 – ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, no caso de bens e serviços; 

19.5.2 – ao triplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para 
o órgão gerenciador e órgãos participantes, no caso de obras e serviços de engenharia; 

19.6 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da Ata; 

19.7 – Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento 
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 
defesa e o princípio do contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao 
órgão gerenciador; 
 19.8 – É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão à 

Ata de Registro de Preços. 

 

20 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 20.1 – Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, inclusive os encargos 
trabalhistas, sociais, previdenciários, securitários e outros não nominados, oriundos da relação de 
trabalho entre o funcionário e a contratada, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, enquanto perdurar a vigência do contrato e a garantia oferecida, sem qualquer ônus 
para o Contratante; 
 20.2 – Deverá se responsabilizar integralmente por quaisquer incorreções e eventuais 
problemas ocorridos durante a prestação do serviço até a sua efetiva entrega no endereço 
indicado no respectivo lote; 
 20.3 – Dar garantia para o objeto licitado de acordo com os prazos estabelecidos na 
proposta, contados a partir da data do recebimento definitivo, mediante a expedição do termo 
circunstanciado e recibo aposto na nota fiscal (1ª e 2ª via); 
 20.4 – Responsabilizar-se pela assistência técnica do serviço e sua manutenção gratuita 
durante todo o período de garantia; 
 20.5 – Fornecer juntamente com a entrega do serviço toda a sua documentação técnica e 
seu respectivo termo de garantia; 
 20.6 – Responsabilizar-se por todos os ônus relativos à prestação do serviço a si 
adjudicado, até sua execução no local de destino; 
 20.7 – Responsabilizar pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização e o acompanhamento da Contratante; 
 20.8 – Responsabilizar integralmente pelos veículos recebidos da Contratante, inclusive 
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nos casos de retorno do veículo sob garantia de serviço prestado. A responsabilidade da 
Contratada recai, inclusive, sobre todos os pertences, tais como: acessórios e objetos contidos 
nos veículos, obrigando-se à reparação total da perda, em casos de furto ou roubo, incêndios ou 
acidentes, independente de culpa, bem como ressarcir os danos causados à Contratante, no caso 
de uso indevido do veículo, enquanto este estiver sob sua guarda, não transferindo tal 
responsabilidade a possíveis subcontratadas ou terceiros, desde o momento do recebimento do 
veículo para orçamento até a entrega do bem ao final do serviço; 
 20.9 – Entregar juntamente com a peça substituída a nota fiscal da peça nova substituta; 
 20.10 – Possuir equipe especializada com conhecimentos e experiência em manutenção 
veicular e dos referidos implementos; 
 20.11 – Prestar os serviços de manutenção dos veículos, no mínimo, de segunda à sexta-
feira; 
 20.12 – Observar para transporte, quando necessário, seja ele de que tipo for, as normas 
adequadas relativas ao Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 
 20.13 – Responsabilizar-se por todos os ônus relativos à execução do serviço a si 
adjudicado, inclusive fretes, reboques e seguros desde a origem até sua entrega no local de 
destino e vice-versa. 
 20.14 – Manter as condições de habilitação e qualificações exigidas no ato convocatório, 
responsabilizando-se integralmente pela execução dos serviços nos termos da legislação vigente. 
 20.15 – Credenciar preposto(s) para representá-la junto ao contratante, com a 
incumbência de resolver todos os assuntos relativos à execução do contrato. 
 20.16 – Responsabilizar-se integralmente pelos serviços, não podendo, em hipótese 
alguma caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, bem como, ceder ou 
sublocar os serviços a terceiros, exceto os serviços de alinhamento, balanceamento, capotaria, 
funilaria, pintura, tapeçaria, vidraçaria, ar condicionado, bomba injetora e retífica de motor e 
revisão programada em concessionárias. 
 20.17 – Caso a assistência e manutenção técnicas sejam, por força de previsão legal ou 
contratual, de responsabilidade de terceiro, a contratada será solidariamente responsável pelos 
mesmos, respondendo assim, por eventuais falhas, defeitos ou danos decorrentes da mencionada 
prestação de serviços. 
 20.18 – Fornecer à contratante catálogo, cicrofichas e/ou listas de preços oficiais, tabelas 
de tempos de reparos do fabricante, sempre atualizados, em mídia magnética ou escrita, sobre os 
quais serão garantidos os descontos, se ofertados pelo fabricante. 
 20.19 – Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização pela contratante dos serviços a 
serem executados, por servidor e/ou por preposto por ela indicados, facultando-lhes o livre acesso 
às instalações em que os trabalhos serão desenvolvidos, quando for necessária a vistoria, para 
comprovação da perfeita execução dos serviços e verificação das peças empregadas. 
 20.20 – Entregar, após a execução dos serviços, os veículos lavados externamente, e 
aspirados internamente, correndo o ônus por conta do contratado. 
 20.21 – Emitir Nota Fiscal/Fatura para cada orçamento aprovado pela contratante, onde 
deverão constar os custos reais e definitivos dos preços das peças, já aplicado o desconto 
estabelecido no contrato e o custo real e definitivo do serviço/hora. 
 20.22 – Aceitar nas mesma condições contratuais os acréscimos  e supressões até 25% 
(vinte e cinco por cento) do quantitativos que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas 
condições registradas. 
 20.23 – Prestar o serviço no local onde a contratada for estabelecida, sob responsabilidade 
da mesma e dar garantia para estes, de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, 
inclusive das peças substituídas e os serviços executados no veículo. 
 
21 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 21.1 – Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) nota(s) fiscal(ais)/fatura(s) da Contratada, após o 
recebimento definitivo por parte do responsável ou pela comissão designada para tal finalidade; 
 21.2 – Rejeitar os serviços que não atendam aos requisitos exigidos nas especificações 
constantes deste anexo; 
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 21.3 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato emitindo relatório fotográfico dos 
serviços, por intermédio de servidores designados, de acordo com a Lei Federal 10.520/2002 e 
suas posteriores alterações; 
 21.4 – Comunicar imediatamente à Contratada as irregularidades manifestadas na 
execução do contrato; 
 21.5 – Promover o recebimento nos prazos fixados. 
 21.6 – Verificar a regularidade da situação fiscal e dos recolhimentos sociais trabalhistas 
da contratada, antes de efetuar o pagamento devido. 
 
22 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO 
 22.1 – Observado o disposto no art. 67 da Lei 8.666/93, a gestão e fiscalização do contrato 
serão realizadas pelos servidores da Diretoria de Transportes, Sr. Adilson Martins Ribeiro e Sr. 
Romário Antônio Ferreira, e pela servidora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Luciana Aparecida 
da Silva. 
 
23 – CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 
 23.1 – O registro do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo 
de 3 (três)  dias úteis, a contar da notificação nas seguintes hipóteses: 
 23.1.1 – Pelo Município quando: 
 a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de 
Preços; 
 b) O fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o instrumento contratual decorrente do 
Registro de Preços; 
 c) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, de instrumento contratual  decorrente 
do Registro de Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e incisos da Lei nº 8666/93 e 
alterações posteriores; 
 d) O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese deste se apresentar 
superior ao praticado no mercado; 
 e) O fornecedor não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 f) O fornecedor sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 
8.666/93, ou o art. 7º da Lei nº 10520/2002; 
 g) Nos casos das letras “a, e, f” o cancelamento será formalizado por despacho do órgão 
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa;  
 h) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, 
do art. 78 da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores. 
  23.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro 
de Preços. 
  23.2 – O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo 
órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 
  23.3 – A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor, nos casos previstos no 
inciso I do item 1 desta cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante do recebimento. 
  23.4 – No caso do fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município de Barbacena, considerando-
se cancelado o registro do fornecedor a partir do quinto dia útil, contado da publicação. 
  23.5 – A solicitação do fornecedor ou prestador de serviços para cancelamento do registro 
de preço, não o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a 
decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, facultado o Município a aplicação das penalidades previstas neste instrumento convocatório, 
caso não aceitas as razões do pedido. 
           23.6 – Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a 
aquisição do objeto constante do registro de preços. 
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24 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 24.1 – A proponente que fornecer declaração falsa relativa aos cumprimentos dos 
requisitos de habilitação, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública do Município de 
Barbacena, pelo prazo de até 05 (cinco) anos (art. 7º da Lei Federal 10.520/02), enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 24.2 – A inexecução total ou parcial do contrato ou instrumentos equivalentes, assim como 
a execução irregular, ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado, garantida a prévia defesa, 
à aplicação das seguintes sanções, conforme artigo 86 a 88 da Lei Federal 8666/93 e alterações 
posteriores. 
 a) A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para adoção das necessárias 
medidas corretivas, a fim de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que o contratado 
descumprir qualquer obrigação contratualmente assumida e/ou qualquer instrumento equivalente, 
ou desatender as determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato. 
 b) A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados dos prazos 
estipulados, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, previstas 
nos incisos III e IV, do art. 87 da Lei 8.666/93, nos casos de inexecução total e parcial do contrato 
e/ou instrumento equivalente; 
 c) A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Municipal destina-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com 
advertência, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato; 
 d) A declaração de inidoneidade do contratado, sanção administrativa de máxima 
intensidade, destina-se a punir as faltas gravíssimas de natureza dolosa, das quais decorram 
prejuízos ao interesse público de difícil reversão. 
 24.3 – Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá 
exceder a 02 (dois) anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse 
público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 
 24.4 – A pena de suspensão dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo fixado, 
de participar de licitações promovidas pelos órgãos da Administração Municipal, bem como de 
com eles celebrar contratos; 
 24.5 – A aplicação das sanções previstas nesta cláusula é de competência do Prefeito 
Municipal, facultada a defesa prévia do contratado no respectivo processo administrativo, no prazo 
de 10 (dez) dias, contados da abertura de vistas; 
 24.6 – Decorrido o prazo da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a 
sua reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos resultantes 
da ação punida. 
 24.7 – A multa prevista nesta cláusula será: 
  I – de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total da 
obrigação; 
 II – de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte da obrigação contratual não 
cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 
 III – de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no 
cumprimento dos prazos de início e conclusão das etapas previstas no cronograma e o 
descumprimento dos prazos fixados para a entrega dos bens e materiais adquiridos, até o máximo 
de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento total ou parcial da 
obrigação, neste último caso, calculada sobre a parcela em atraso. O Município de Barbacena, 
após este prazo aplicará cumulativamente a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato e/ou instrumento equivalente, ou sobre o valor correspondente à parcela não executada; 

IV – Na hipótese do previsto no item III anterior, se o descumprimento da obrigação 
comprometer o regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá ser 
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cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com os 
órgãos da Administração Pública Municipal, por prazo legal, observados os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade. 
 24.8 – O valor correspondente a multa, após o devido procedimento em que tenha sido 
assegurado o direito de defesa e de recurso do contratado, será descontado do primeiro 
pagamento devido pelo Município em decorrência da execução contratual e/ou instrumento 
equivalente; 
 24.9 – Na hipótese de descumprimento total da obrigação, após a celebração do contrato, 
caso tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da mesma; 
 24.10 – Na hipótese de descumprimento total da obrigação em face do não atendimento 
da convocação para a assinatura do contrato, bem como, o valor das penalidades pecuniárias 
previstas nesta cláusula, deverá ser recolhido junto à Secretaria Municipal de Fazenda, através de 
Guia de Recolhimento, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação, conforme estipulado 
nos incisos I, II e III do item 7 desta cláusula; 
 24.11 – O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará a sua inscrição na 
dívida ativa, para cobrança judicial. 
 24.12 – As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não 
eximem a licitante vencedora da plena execução do contrato. 
 24.13 – Se a licitante vencedora ficar temporariamente impossibilitada, por motivo de força 
maior, de cumprir com suas obrigações e responsabilidades, poderá comunicar, por escrito e no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a existência daqueles motivos, devidamente comprovados, 
indicando a alteração dos prazos pretendidos. 
 24.14 – O comunicado de força maior será julgado à época do seu recebimento com 
relação a aceitação ou não dos motivos, podendo ou não a contratante averiguar em fase superior 
a veracidade do fato. 
 
25 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 25.1 – A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o 
Município revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato 
superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro 
mediante ato escrito e fundamentado. O Município poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os 
prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.. 

25.2 – A apresentação de proposta obriga o licitante declarado vencedor ao cumprimento 
de todas as disposições contidas neste edital. 

25.3 – É facultado o pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligência 
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

25.4 – Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da proposta ou 
dos documentos de habilitação. O pregoeiro poderá suspender o pregão, para a realização de 
diligências e marcará nova data para sua continuidade ficando intimados, no mesmo ato, os 
licitantes presentes. 

25.5 – O pregoeiro, se julgar necessário, poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes 
ao quadro de servidores da Administração Direta e/ou Indireta do Município, ou ainda, de pessoas 
físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar-se na decisão. 

25.6 – O pregoeiro, no interesse público, poderá: sanar, relevar omissões ou erros 
puramente formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a 
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação. 

25.7 – Os casos omissos neste Edital serão decididos pelo pregoeiro e sua equipe de 
apoio, de acordo com a legislação que regula a matéria. 

25.8 – Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 25.8.1 – A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
 25.9 – Os licitantes, no ato do recebimento dos valores devidos, deverão estar 
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regularizados com a Fazenda Municipal, devendo ser verificada a existência de débito, inclusive 
ISSQN, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. 
 25.10 – A Diretoria de Licitações somente responderá as consultas formuladas por e-mail, 
dirigidas ao endereço licitacao@barbacena.mg.gov.br, pelo telefone (32) 3339-2026 ou 
protocolados na Diretoria de Licitações, na Rua Baronesa Maria Rosa, 378, bairro Boa Morte, 
Barbacena/MG. 

25.11 – Os esclarecimentos prestados aos potenciais licitantes poderão ser encaminhados 
a todos os interessados, desde que tenham se cadastrado, através do endereço eletrônico 
licitacao@barbacena.mg.gov.br. 

25.11.1 – Os pedidos de esclarecimentos e questionamentos deverão ser encaminhados 
por escrito, protocolados na Diretoria de Licitações ou por e-mail, até 02 (dois) dias antes da 
abertura do certame. 

25.12 – Caso a sessão seja suspensa ou encerrada antes de cumpridas todas as fases 
preestabelecidas, os envelopes de habilitação deverão ficar sob a guarda do pregoeiro em um 
envelope devidamente rubricado pelo mesmo, equipe de apoio e pelos licitantes, sendo exibido 
aos participantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para 
prosseguimento dos trabalhos. 

25.13 – A licitante vencedora responde, com suporte nos princípios da culpa objetiva, por 
danos causados ao contratante ou a terceiros em razão da utilização do produto objeto desta 
licitação. 

25.14 – Qualquer modificação no Edital exigirá divulgação pela mesma forma de que se 
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a retificação não alterar a formulação das propostas; 

25.15 – Para solução de quaisquer questões porventura decorrentes deste Edital, o foro 
competente é o da Comarca de Barbacena - MG, com exclusão de qualquer outro. 
 25.16 – A critério do pregoeiro os documentos exigidos no Anexo IV, apresentados no 
credenciamento, desde que válidos e regulares, poderão ser aproveitados na habilitação. 

25.17 – Os avisos de licitação serão publicados no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais, Diário do Município, e os demais atos licitatórios deverão ser acompanhados através do 
diário eletrônico oficial do Município de Barbacena – www.barbacena.mg.gov.br. 

25.18 – São partes integrantes do presente edital: 
 25.19 – Os documentos apresentados no Credenciamento poderão ser aproveitados na 
fase de habilitação a critério do pregoeiro. 

Anexo I – Modelo de credenciamento; 
Anexo II – Modelo de declaração de que preenche os requisitos de habilitação; 
Anexo III – Modelo de proposta comercial; 
Anexo IV – Relação de documentos exigidos para habilitação de não cadastrados; 
Anexo V – Modelo de declarações diversas; 
Anexo VI – Especificações; 
Anexo VII – Modelo de declaração para ME, EPP e MEI; 
Anexo VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços e do Contrato 

25.20 – Mais informações poderão ser obtidas na Rua Baronesa Maria Rosa, 378. Bairro 
Boa Morte. CEP 36.201-002. Barbacena. MG, pelo telefax (32) 3339-2026, no horário de 12:00 às 
18:00 horas, ou por solicitação expressa no endereço licitacao@barbacena.mg.gov.br 

 
 

Barbacena,   21 de  novembro  de 2020 
 

 
 

Bruno Arcoverde Cavalcante 
Responsável por Editais 

 
 

mailto:licitacao@barbacena.mg.gov.br
mailto:licitacao@barbacena.mg.gov.br
mailto:licitacao@barbacena.mg.gov.br
mailto:licitacao@barbacena.mg.gov.br
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ANEXO I 
 
 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
  Através do presente, credenciamos o(a) Sr(a)._____________, portador(a) da 

Cédula de Identidade _____________________________e CPF 

____________________________, a participar da licitação instaurada pelo Município de 

Barbacena, na modalidade Pregão Presencial, sob o nº 004/2020, Processo nº 048/2020, na 

qualidade de representante legal, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da 

empresa _________________________________, CNPJ ______________________, bem como 

formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

________________________, ____ de __________________ de 2020. 

 

 

________________________________ 

 

Assinatura do dirigente da empresa 

Nome e qualificação do signatário 

 

 

 

OBS: Caso o contrato social ou estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 

credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste 

procedimento licitatório. 
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ANEXO II 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

(conforme art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002) 

 

 

 

__________________________ (nome da empresa), CNPJ nº ___________________, situada na 

_______________________________, bairro __________________, na cidade de 

________________, estado de _____, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação para participação no presente procedimento licitatório – PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 004/2020 – Processo nº 048/2020. 

 

   O preenchimento dos requisitos de habilitação poderá ser comprovado 

mediante: 

 

 Consulta ao Cadastro de Fornecedores do Município de Barbacena; 

 

 Verificação dos documentos constantes do envelope de habilitação. 

 

________________________, ____ de __________________ de 2020. 

 

 

 

_______________________________________ 

(nome e nº da identidade do declarante) 
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ANEXO III 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020       PROCESSO Nº 048/2020 

 

Objeto: 

Identificação do licitante: 

Razão social: 

CNPJ:         

Endereço completo: 

e-mail:       Telefone/Fax: 

Validade da proposta: 

Item Quant. Unid. ESPECIFICAÇÃO MARCA 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 ... ... 
Conforme especificação constante 

do Anexo VI 
   

   IDEM PARA OS DEMAIS ITENS    

 

Obs. Declaramos que aceitamos e estamos de acordo com todas as condições, especificações, 

valores, quantidades, etc. estabelecidas neste edital. 

 

Local e data 

 

_____________________________________________ 

Carimbo da empresa/ Assinatura do responsável 
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ANEXO IV 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO 

HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
01 – Documento de identificação de todos os sócios ou administrador(es); 
02 – Inscrição do Ato Constitutivo e alterações, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova da diretoria em exercício; 
03 – Cópia do CNPJ (Pessoa Jurídica); 
04 – Comprovante de inscrição estadual e/ou municipal relativo ao domicílio sede do licitante; 
 
REGULARIDADE FISCAL: Exigida na forma do art. 4º, do Decreto Federal 8.583/2015 
05 – Certidão Negativa de Débito estadual do domicílio sede do licitante; 
06 – Certidão Negativa de Débito Municipal do domicílio sede do licitante; 
07 – Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, 
inclusive contribuições previdenciárias; 
08 – Certidão de Regularidade de Situação junto ao FGTS, emitido pela CEF; 
09 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT do domicílio sede do licitante; 
 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
10 – Certidão Negativa de pedido de falência ou recuperação judicial, expedida pelo cartório 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial expedida no domicílio sede do 
licitante; 
11 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua 
substituição por balancetes e balanços provisórios, devidamente autenticados pela Junta 
Comercial da unidade federativa sede da empresa ou declaração de Imposto de Renda, se for 
optante pelo SIMPLES. 
 
DECLARAÇÕES DIVERSAS 
12 – Declarações conforme modelo do Anexo II. 
13 – Declarações conforme modelo do Anexo V (Declarações Diversas). 
14 - Declarações conforme modelo do Anexo VII (para ME, MEI ou EPP). 
15 – Comprovação de capacitação técnica para realização de serviços, através da apresentação 
de um atestado de capacidade técnica expedido por entidade de direito público ou privado. 
16 - Comprovação de que a licitante dispõe de, no mínimo, um técnico responsável pelos serviços 
de manutenção formado na área de mecânica automotiva e um na área de elétrica automotiva, 
com registro no CREA e na carteira profissional. 

A comprovação de que o profissional pertence ao quadro da empresa deverá ser feita através de 
uma das seguintes formas: 

a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional Competente, se for o caso; c) 
Contrato social; d) Contrato de prestação de serviços; e) Contrato de Trabalho registrado na DRT; 
f) Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade pelo serviço licitado e o 
compromisso de integrar o quadro da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta 
adjudicado. 

 
OBSERVAÇÃO: Os documentos apresentados em fotocópia, só terão validade se autenticados ou 
mediante apresentação dos originais. 
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ANEXO V 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS 

 

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 – PROCESSO Nº 048/2020 

 

Empresa..........................................................., inscrita no CNPJ nº........................, por intermédio 

de seu representante legal, o Sr................................................... portador da Carteira de 

Identidade nº ........................... e do CPF nº..................., DECLARA sob as penas da lei: 

 

1) ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V DA LEI 8666/93, acrescido pela Lei 9854, de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos; 

2)  INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO: que até a presente data 

inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores; 

3)  CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos os 

documentos e informações, conhecer e acatar as condições para cumprimento das 

obrigações objeto da Licitação; 

 

Local e data 

 

____________________________________ 

(Nome- Identidade – CPF/CNPJ do declarante) 

 

OBS: A presente declaração deverá ser assinada pelo licitante ou seu representante legal. 
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ANEXO VI 

 
DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020     PROCESSO Nº 048/2020 

 

LOTE ITEM COD UN QUANT DESCRIÇÃO 
PREÇO 

MÁXIMO 

01 

01 206791 CATÁLOGO  1 

PEÇAS E ACESSORIOS 
ORIGINAIS/GENUINAS PARA 
VEICULOS LEVES - Peças genuínas ou 
originais para manutenção preventiva e 
corretiva mecânica, elétrica e eletrônico, 
refrigeração interna, lanternagem em 
geral, funilaria e pintura, etc de veículos 
leves, incluso duas rodas,referentes aos 
catálogos, YAMAHA, HONDA, NISSAN, 
FIAT, VOLKSWAGEN, RENAULT, 
TOYOTA, FORD E OUTROS. 

R$360.180,00 

02 206815 HOR. 1.858 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA / 
CORRETIVA / REPAROS - VEICULOS 
LEVES -- Serviço de manutenção em 
veículos leves. Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços 
de manutenção preventiva, corretiva e 
reparos mecânicos, elétricos e 
eletrônicos, refrigeração interna, 
lanternagem em geral, funilaria e 
pintura, etc em veículos leves, incluindo 
duas rodas, de diversas características 
constantes da frota da Prefeitura 
Municipal de Barbacena. Incluso o 
serviço de guincho/reboque 24 horas 
por dia e 7 dias por semana. 

R$150,00 

02 

01 206792 CATÁLOGO  1 

PEÇAS E ACESSORIOS 
ORIGINAIS/GENUINAS PARA 
VEICULOS MEDIOS -- Peças genuínas 
ou originais para manutenção 
preventiva e corretiva mecânica, elétrica 
e eletrônica, refrigeração interna, 
lanternagem em geral, funilaria e 
pintura, etc de veículos referentes aos 
catálogos, FORD, NISSAN, FIAT, 
VOLKSWAGEN, CHEVROLET, 
MISTSUBISHI, CITROEN E OUTROS. 

R$158.760,00 

02 206816 HOR. 716 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA / 
CORRETIVA /REPAROS - VEICULOS 
MEDIOS -- Serviço de manutenção em 
veículos médios. Contratação de 
empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção preventiva, 
corretiva e reparos  mecânicos, elétricos 
e eletrônicos, refrigeração interna, 
lanternagem em geral, funilaria e 

R$210,00 
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pintura, etc em veículos médios de 
diversas características constantes da 
frota da Prefeitura Municipal de 
Barbacena. Incluso o serviço de 
guincho/reboque 24 horas por dia e 7 
dias por semana. 

03 

01 206793 CATÁLOGO  1 

PEÇAS E ACESSORIOS 
ORIGINAIS/GENUINAS PARA 
VEICULOS PESADOS -- Peças 
genuínas ou originais para manutenção 
preventiva e corretiva mecânica, elétrica 
e eletrônico, refrigeração interna, 
lanternagem em geral, funilaria e 
pintura, etc de veículos referentes aos 
catálogos, IVECO, MERCEDES BENZ, 
FORD, MARCOPOLO, RENAULT, 
VOLKSWAGEN, CHEVROLET, 
CITROEN E OUTROS . 

R$252.000,00 

02 206817 HOR. 550 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA / 
CORRETIVA /REPAROS -VEICULOS 
PESADOS -- Serviço de manutenção 
em veículos pesados. Contratação de 
empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção preventiva, 
corretiva e reparos  mecânicos, elétricos 
e eletrônicos, refrigeração interna, 
lanternagem em geral, funilaria e 
pintura, etc em veículos pesados de 
diversas características constantes da 
frota da Prefeitura Municipal de 
Barbacena. Incluso o serviço de 
guincho/reboque 24 horas por dia e 7 
dias por semana. 

R$306,00 

04 

01 206794 CATÁLOGO  1 

PEÇAS E ACESSORIOS 
ORIGINAIS/GENUINAS PARA 
MÁQUINAS PESADAS -- Peças 
genuínas ou originais para manutenção 
preventiva e corretiva mecânica, elétrica 
e eletrônico, refrigeração interna, 
lanternagem em geral, funilaria e 
pintura, etc de veículos referentes aos 
catálogos, IVECO, MERCEDES BENZ, 
FORD, MARCOPOLO, RENAULT, 
VOLKSWAGEN, CHEVROLET, 
CITROEN E OUTROS . 

R$351.000,00 

02 206818 HOR. 700 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA / 
CORRETIVA / REPAROS - MAQUINAS 
-- Serviço de manutenção em máquinas. 
Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de 
manutenção preventiva, corretiva e 
reparos mecânicos, elétricos e 
eletrônicos, refrigeração interna, 
lanternagem em geral, funilaria e 
pintura, etc em máquinas de diversas 
características constantes da frota da 

R$369,00 
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Prefeitura Municipal de Barbacena. 
Incluso o serviço de guincho/reboque 24 
horas por dia e 7 dias por semana.  
 

Lote 1: 

ITEM DESCRIÇÃO TABELA DE REFERÊNCIA 

01 Contratação de empresa especializada para serviços de reparos e manutenção com fornecimento de peças e 
assessórios de primeira linha (originais) e ou genuínas para veículos leves da frota do Município conforme 
relação abaixo. 

Tabela de preço da montadora e 
tempario 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL: 

ITEM Quantidade BEM MARCA MODELO ANO COMBUSTÍVEL 

01 02 VEÍCULO PASSEIO FIAT UNO MILLE 2001/2002 Gasolina 

02 01 VEÍCULO PASSEIO FIAT UNO MILLE 2006 Gasolina/Áccol 

03 01 VEÍCULO PASSEIO FIAT UNO VIVACE 2011 Gasolina/Áccol 

04 01 VEÍCULO PASSEIO FIAT UNO VIVACE 2017/2018 Gasolina/Áccol 

05 02 VEÍCULO PASSEIO FIAT UNO MILLE FIRE 2004/2005 Gasolina/Áccol 

06 01 VEÍCULO PASSEIO FIAT LINEA ESSENCE 2014/2015 Gasolina/Áccol 

07 01 VEÍCULO PASSEIO FIAT STRADA 
ADVENTURE CD 

2011 Gasolina/Áccol 

08 01 VEÍCULO PASSEIO FIAT STRADA 
ADVENTURE CD 

2003 Gasolina/Áccol 

09 01 VEÍCULO PASSEIO FIAT STRADA 
ADVENTURE CD 

2005 Gasolina 

10 01 VEÍCULO PASSEIO FIAT PALIO ATRACTIVE 2011 Gasolina/Áccol 

11 04 VEÍCULO PASSEIO FIAT FIORINO 2016 Gasolina/Áccol 

12 01 VEÍCULO PASSEIO FIAT FIORINO 2011 Gasolina/Áccol 

13 03 VEÍCULO PASSEIO VOLKSWAGEN UP TAKE MCV 2017 Gasolina 

14 10 VEÍCULO PASSEIO VOLKSWAGEN UP TAKE MA 2014 Gasolina 

15 02 VEÍCULO PASSEIO VOLKSWAGEN GOL 2012/2013 Gasolina/Álccol 

16 01 VEÍCULO PASSEIO VOLKSWAGEN 
NOVO GOL TL MCV 

2018 Gasolina/Álcool 

17 03 VEÍCULO PASSEIO VOLKSWAGEN GOL 1.6  2011/2012 Gasolina/Álcool VOLKSWAGEN

18 01 VEÍCULO PASSEIO VOLKSWAGEN GOL 1.6 POWER 2003/2004 Gasolina/Álcool 

19 01 VEÍCULO PASSEIO VOLKSWAGEN GOL 2016 Gasolina/Álcool 

20 01 VEÍCULO PASSEIO VOLKSWAGEN GOL 2008 Gasolina/Álcool 

21 01 VEÍCULO PASSEIO VOLKSWAGEN 
NOVA SAVEIRO RB 

MBVS 2018 Gasolina/Álcool 



            28 
MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
Diretoria de Licitações 

bac 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES – SEPLAN 
Rua Baronesa Maria Rosa, 378. Bairro Boa Morte. CEP 36.201-002. Barbacena. MG 

Tel.: (32) 3339-2026. E-mail: licitacao@barbacena.mg.gov.br 

22 01 VEÍCULO PASSEIO VOLKSWAGEN SAVEIRO 2016 Gasolina/Álcool 

23 01 VEÍCULO PASSEIO FORD FIESTA 2011 Gasolina 

24 02 VEÍCULO PASSEIO TOYOTA ETIOS HB X 13L MT 2018 Gasolina/Álcool 

25 01 VEÍCULO PASSEIO NISSAN VERSA 2013 Gasolina/Álcool 

26 08 VEÍCULO PASSEIO RENAULT KWID 2019/2020 Gasolina/Álcool 

27 01 MOTOCICLETA YAMAHA/ LANDER MOTO XTZ 250 2008 Gasolina 

28 01 MOTOCICLETA HONDA MOTO NXR 150 
BROS 

2011 Gasolina 

29 06 MOTOCICLETA HONDA MOTO NXR 160 
BROS ESDD 

2019 Gasolina/Álcool 

30 01 MOTOCICLETA HONDA CG125 2009 Gasolina 

 
Lote 2: 
 

ITEM DESCRIÇÃO TABELA DE REFERÊNCIA 

01 Contratação de empresa especializada para serviços de reparos e manutenção com fornecimento de peças e 
assessórios de primeira linha (originais) e ou genuínas para veículos médiosda frota do Município conforme 
relação abaixo. 

Tabela de preço da montadora e 
tempario 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL: 

ITEM Quantidade BEM MARCA MODELO ANO COMBUSTÍVEL 

01 01 VAN MERCEDES BENS 313 ELETRONIC 2006 Diesel 

04 01 MINIVAN FIAT DOBLÔ 2011 Gasolina/Álcool 

05 01 MINIVAN FIAT DOBLÔ 2010 Gasolina 

06 01 MINIVAN FIAT DOBLÔ 2014 Gasolina/Álcool 

07 01 MINIVAN FIAT DOBLÔ 2011 Gasolina 

08 02 MINIVAN FIAT DOBLÔ 2015 Gasolina/Álcool 

09 01 KOMBI VOLKSVAGEM KOMBI 2004/2005 Gasolina/Álcool 

10 01 KOMBI VOLKSVAGEM KOMBI 2012 Gasolina/Álcool 

11 01 KOMBI VOLKSVAGEM KOMBI 2003 Gasolina 

12 01 KOMBI VOLKSVAGEM KOMBI 2006 Gasolina/Álcool 

13 01 CAMINHONETA VOLKSVAGEM AMAROK CD 4 X 4 2014 Diesel 

14 01 CAMINHONETA NISSAN FRONTIER 4X4 E 2003/2004 Diesel 

15 01 CAMINHONETA CHEVROLET GM/ S10 4X4 1998/1999 Diesel 
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17 01 CAMINHONETA FORD RANGER 2011 Diesel 

18 01 CAMINHONETA  MISTSUBISHI L200 2018/2019 Diesel  

 
Lote 3: 
 

ITEM DESCRIÇÃO TABELA DE REFERÊNCIA 

01 Contratação de empresa especializada para serviços de reparos e manutenção com fornecimento de peças e 
assessórios de primeira linha (originais) e ou genuínas para VEÍCULOS PESADOS da frota do Município 
conforme relação abaixo. 

Tabela de preço da montadora e 
tempario 

02 Contratação de empresa especializada para serviços de reparos e manutenção com fornecimento de peças e 
assessórios de primeira linha (originais) e ou genuínas para IMPLEMENTOS da marca 
COMPACTA/PORTALda frota do Município conforme relação abaixo. 

Tabela de preço da montadora e 
tempario 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL: 

ITEM Quantidade BEM MARCA MODELO ANO COMBUSTÍVEL 

01 09 CAMINHÃO IVECO TRACTOR 170 E21 2017 Diesel 

02 02 CAMINHÃO IVECO TECTOR 150 E21 2017 Diesel 

03 01 CAMINHÃO MERCEDES BENS ATEGO 1418 2006 Diesel 

04 02 CAMINHÃO FORD 1317E 2008 Diesel 

05 01 CAMINHÃO FORD F.4000 1993 Diesel 

06 01 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13-150 2002 Diesel  

07 06 COMPACTADOR DE 
LIXO 

COMPACTA/PORTAL CITY LIX – CT 12 2017 N/A 

08 02 ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO MPOLO VOLARE 2009 Diesel 

09 03 ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO MPOLO VOLARE  2013 Diesel 

10 01 ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN V.W. 15190 EOD 2013 Diesel 

11 02 ÔNIBUS ESCOLAR IVECO GRANCLASS150 2016/2017 Diesel 

12 01 ÔNIBUS ESCOLAR IVECO CITYCLASS 2013 Diesel 

13 02 MINIBUS IVECO DAILY 2016 Diesel 

14 01 VAN RENAULT MASTER 2004 Diesel 

15 02 VAN CITROEN JUMPER 2014 Diesel 

17 01 CAMINHONETA CHEVROLET C20 1993 Gasolina 

 
RELAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
 
Lote 4: 
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ITEM DESCRIÇÃO TABELA DE REFERÊNCIA 

01 Contratação de empresa especializada para serviços de reparos e manutenção com fornecimento de 
peças e assessórios de primeira linha (originais) e ou genuínas para máquinas pesadas da frota do 
Município e/ou cedidas, conforme relação abaixo. 

Tabela de preço da montadora e 
tempario 

ITEM Quantidade BEM MARCA MODELO ANO COMBUSTÍVEL 

01 02 Retroescavadeira  Randon Randon RD 406 
Advanced 

2018 Diesel 

02 02 Retroescavadeira  Randon Randon RD 406 
Advanced 

2016 Diesel 

03 01 Retroescavadeira JCB JCB3C 2002 Diesel 

04 01 Retroescavadeira Case CAF CASE L SERIE 3 1995 Diesel 

05 01 Motoniveladora Case 845B-3412 2010 Diesel 

06 01 Motoniveladora Caterpillar CAT1208 1983 Diesel 

07 01 Motoniveladora Caterpillar CAT140 1986 Diesel 

08 01 Motoniveladora New Holland RG140 2005 Diesel 

09 01 Trator Esteira Komatsu D-41 1998 Diesel 

10 01 Rolo compactador Dynapac CA15-P 1997 Diesel 

 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS: 
 

VEÍCULOS PESADOS – Lote 3 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço 
(Ph) (R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano 
(Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) 
Valor Total 
Horas 
(R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo 
Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

V 09 180 50 9.000,00 30303,62 1,00 30.000,00 39.000,00 

       39.000,00 

 

VEÍCULOS LEVES – Lote 1 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas  
(R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

05 80 60 4.800,00 18.181,63 1,00 18.000,00 22.800,00 

       22.800,00 

 

VEÍCULOS MÉDIOS – Lote 3  
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Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças  

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço 
(Ph) (R$) 

(B) 
Horas 
de 
serviço 
p/ano 
(Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) 
Valor Total 
Horas (R$) 

(D) Total Estimado Peças (Vp)(R$) (E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo 
Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total 
Anual (R$) 

 

01 80 60 4.800,00 18.181,63 1,00 18.000,00 22.800,00  

       22.800,00  

MÁQUINAS PESADAS – Lote 4 

Quantidade Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças  

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas 
(R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças (Vp)(R$) 

(E) Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) Custo 
Total Estimado 
Peças c/ 
Desconto (R$) 

Total Anual 
(R$) 

 

12 300 700 210.000,00 393939,40 1,00 390.000,00 600.000,00  

       600.000,00  

LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS:  
 

VEÍCULOS PESADOS – Lote 3 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço 
(Ph) (R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) 
Valor Total 
Horas (R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) Custo Total 
Estimado Peças c/ 
Desconto (R$) 

Total Anual (R$) 

V 07 180 50 9.000,00 40.404,45 1,00 40.000,00 49.000,00 

I 06 180 30 5400,00 26.262,64 1,00 26.000,00 31.400,00 

       80.400,00 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA: 
 

VEÍCULOS LEVES – Lote 1 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas (R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

02 80 90 7200,00 23.232,83 1,00 23.000,00 30.200,00 

       30.200,00 

 
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL  

VEÍCULOS PESADOS – Lote 3 

Quantidade Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 
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Veículos/ 
Implementos 

(A) Valor 
estimado Hora 
de Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas de 
serviço p/ano 
(Qh) (horas) 

(C)=(AxB) 
Valor Total 
Horas (R$) 

(D) Total 
Estimado Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo 
Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

O 09 180 300 54.000,00 131.313,26 1,00 130.000,00 184.000,00 

       184.000,00 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO: 

VEÍCULOS PESADOS – Lote 3 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço 
(Ph) (R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) 
Valor 
Total 
Horas 
(R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo 
Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

V 01 180 25 4.500,00 13.131,64 1,00 13.000,00 17.500,00 

       17.500,00 

 

VEÍCULOS LEVES – Lote 1 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas (R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

03 80 50 4.000,00 12.121,54 1,00 12.000,00 16.000,00 

       16.000,00 

 

VEÍCULOS MÉDIOS – Lote 3 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas (R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

03 80 100 8.000,00 26.262,79 1,00 26.000,00 34.000,00 

       34.000,00 

 
 
 
 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA: 
 

VEÍCULOS LEVES – Lote 1 
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Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas (R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

08 80 200 16.000,00 38.383,92 1,00 38.000,00 54.000,00 

       54.000,00 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 
 

VEÍCULOS LEVES – Lote 1 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas (R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

01 80 40 3.200,00 12.121,54 1,00 12.000,00 15.200,00 

       15.200,00 

 

VEÍCULOS MÉDIOS – Lote 3 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas (R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

01 80 50 4.000,00 15.151,57 1,00 15.000,00 19.000,00 

       19.000,00 

 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL : 
 

VEÍCULOS LEVES – Lote 1 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas (R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

09 80 250 20.000,00 59.595,97 1,00 59.000,00 79.000,00 

       79.000,00 

 
 
 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: 
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VEÍCULOS LEVES – Lote 1 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas (R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

03 80 190 15.200,00 46.464,87 1,00 46.000,00 61.200,00 

       61.200,00 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 
 

VEÍCULOS LEVES – Lote 1 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas (R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

01 80 40 3.200,00 12.121,54 1,00 12.000,00 15.200,00 

       15.200,00 

 

VEÍCULOS MÉDIOS – Lote 3 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas (R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

01 80 50 4.000,00 15.151,57 1,00 15.000,00 19.000,00 

       19.000,00 

BOLSA FAMÍLIA: 

VEÍCULOS LEVES – Lote 1 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas (R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

01 80 40 3.200,00 12.121,54 1,00 12.000,00 15.200,00 

       15.200,00 

 

VEÍCULOS MÉDIOS – Lote 3 
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Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas (R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

01 80 50 4.000,00 15.151,57 1,00 15.000,00 19.000,00 

       19.000,00 

 
CASA DE ACOLHIMENTO: 

VEÍCULOS LEVES – Lote 1 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas (R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

01 80 40 3.200,00 12.121,54 1,00 12.000,00 15.200,00 

       15.200,00 

 
ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUAS: 
 

VEÍCULOS LEVES – Lote 1 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas (R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

02 80 80 6.400,00 19.191,97 1,00 19.000,00 25.400,00 

       25.400,00 

 
CEREST: 
 

VEÍCULOS MÉDIOS – Lote 3 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas (R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

01 80 35 2.800,00 6.060,69 1,00 6.000,00 8.800,00 

       8.800,00 

 
 
 
CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DST/AIDS: 
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VEÍCULOS LEVES – Lote 1 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas (R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

01 80 30 2.400,00 7272,78 1,00 7.200,00 9.600,00 

       9.600,00 

 

VEÍCULOS MÉDIOS – Lote 3 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas (R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

01 80 35 2.800,00 8484,87 1,00 8.400,00 11.200,00 

       11.200,00 

 
ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF: 

VEÍCULOS LEVES – Lote 1 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas (R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

09 80 300 24.000,00 36.363,69 1,00 36.000,00 60.000,00 

       60.000,00 

 
TRANSPORTE SAÚDE: 
 

VEÍCULOS LEVES – Lote 1 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas  
(R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

09 80 320 25.600,00 70.707,97 1,00 70.000.00 95.600,00 

       95.600,00 

 

VEÍCULOS MÉDIOS – Lote 3 
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Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas (R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

07 80 256 20.480,00 57.575,79 1,00 57.000,00 77.480,00 

       77.480,00 

 

VEÍCULOS PESADOS – Lote 3 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço 
(Ph) (R$) 

(B) Horas 
de 
serviço 
p/ano 
(Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) 
Valor 
Total 
Horas 
(R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo 
Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

V 04 180 60 10.800,00 25.252,59 1,00 25.000,00 35.800,00 

       35.800,00 

 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA: 
 

VEÍCULOS LEVES – Lote 1 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas  
(R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

01 80 32 2.560,00 6060,69 1,00 6.000,00 8.560,00 

       8.560,00 

 

VEÍCULOS MÉDIOS – Lote 3 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas (R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

01 80 40 3.200,00 8080,84 1,00 8.000,00 11.200,00 

       11.200,00 

 
 
REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL: 
 

VEÍCULOS PESADOS – Lote 3 
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Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço 
(Ph) (R$) 

(B) Horas 
de 
serviço 
p/ano 
(Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) 
Valor 
Total 
Horas 
(R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto (R$) 

Total Anual (R$) 

V 02 180 35 6.300,00 16161,68 1,00 16.000,00 22.300,00 

       22.300,00 

 

VEÍCULOS LEVES – Lote 1 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas  
(R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

01 80 
 

32 2.560,00 6.060,69 1,00 6.000,00 8.560,00 

       8560,00 

 
 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL RP 
 

VEÍCULOS LEVES – Lote 1 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas  
(R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

05 80 
 

19 1.520,00 3.636,36 1,00 3.600,00 5.120,00 

        
5.120,00 

 

VEÍCULOS MÉDIOS – Lote 3 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas (R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

01 80 
 

12 960,00 2.424,24 1,00 2.400,00 3.360,00 

       3.360,00 

 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL RM 
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VEÍCULOS LEVES – Lote 1 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas  
(R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

02 80 
 

45 3.600,00 8.484,84 1,00 8.400,00 12.000,00 

       12.000,00 

 

VEÍCULOS MÉDIOS – Lote 3 

Quantidade 
Veículos/ 
Implementos 

Cálculo do valor de Serviço Cálculo do Valor de peças 

(A) Valor 
estimado 
Hora de 
Serviço (Ph) 
(R$) 

(B) Horas 
de serviço 
p/ano (Qh) 
(horas) 

(C)=(AxB) Valor 
Total Horas (R$) 

(D) Total 
Estimado 
Peças 
(Vp)(R$) 

(E) 
Desconto 
Estimado 
Peças (%) 

(F)=(D-E) 
Custo Total 
Estimado 
Peças c/ 
Desconto 
(R$) 

Total Anual (R$) 

01 80 
 

28 2.240,00 5.656,57 1,00 
 

5.600,00 7.840,00 

       7.840,00 
 

 

 

ANÁLISE E APROVAÇÃO PELO SETOR REQUISITANTE DAS ESPECIFICAÇÕES  

NOME E CARIMBO IDENTIFICADOR   _____________________________ 

DATA ____/______/________ 
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ANEXO VII 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO SOMENTE PARA 
 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS e MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
 
(NOME DA EMPRESA) ________________________________________________________, 

CNPJNº____________________,com  sede ________________________________________ 

_______________________________________, (endereço completo) por intermédio de seu 

representante legal, para fins do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, DECLARA 

expressamente, sob as penalidade cabíveis, que: 

 

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte ou Micro Empreendedor 

Individual, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006 e art. 3º da Lei Municipal nº 

4.239/2009; 

 

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide 

nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 

 
____________________________,____________de 2020. 

 
 

_________________________________ 
(assinatura do representante legal) 

 
Nome ou carimbo do declarante:_____________________________ 
Cargo ou carimbo do declarante:_____________________________ 
Nº da cédula de identidade:__________________________________ 
Telefone, fax e e-mail para contato:____________________________ 
 
*Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes e por ocasião do credenciamento. 
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ANEXO 08 

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MINUTA DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 – PROCESSO Nº 048/2020 

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Aos ............ dias do mês de ......... do ano de dois mil e vinte, o MUNICÍPIO DE BARBACENA, Estado 

de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n°17.095.043/0001-09, 

com sede na Rua Silva Jardim, nº 340, Bairro Boa Morte, Barbacena/MG, CEP: 36.200-000, neste ato 

representado por seu Prefeito Municipal, Luís Álvaro Abrantes Campos, brasileiro, casado, servidor 

público, CPF nº 605.376.716-68, RG M-4.017.379 SSP/MG, residente e domiciliado em Barbacena/MG, 

através da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAN, localizada na 

Rua Monsenhor Silvestre de Castro, nº 275, Bairro Funcionários, Barbacena/MG, neste ato 

representado por seu Secretário Silver Wagner de Souza, brasileiro, casado, servidor público, inscrito 

no CPF sob o n.º 437.644.526-68, portador da CI n.º M-2.332.498, SSP/MG, residente e domiciliado na 

Rua José de Lima Orlando, nº 55, Bairro Cimodócia, Antônio Carlos/MG e do FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE PÚBLICA/FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59, sediado na Rua João Moreira 

Vidigal, nº 50, Caminho Novo, Barbacena/MG neste ato representado por sua Gestora, Secretária 

Municipal de Saúde, Marcilene Dornelas de Araújo, brasileira, solteira, enfermeira, inscrita no CPF 

sob o nº 055.245.116-96, portadora da CI nº MG – 10.780.694, residente e domiciliada na Rua Celeste 

de S. Campos, nº 1230, Serra Verde, Barbacena/MG, CEP: 36.200-693, nos termos das Leis Federais 

nºs. 8.666/93, 10.520/2002 Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações dadas pela Lei 

Complementar nº 147/2014, Decretos Federais nº 8538/2015 e 7892/2013, Lei Municipal nº 4.239/2009 

e Decretos Municipais nºs 7.660/2014 e 7.673/2014 e das demais normas legais aplicáveis, RESOLVE 

registrar as quantidades e os preços da(s) empresa(s) abaixo especificada(s), cujo objeto é o Registro 

de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

contínuos de manutenção preventiva, corretiva e reparos em veículos pesados, caminhões e 

implementos  (compactadores de lixo), veículos leves, veículos médios e máquinas pesadas, 

constantes da frota do município de Barbacena, com fornecimento de peças e acessórios 

genuínos ou originais e serviço de guincho ou reboque 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 

(sete) dias por semana, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Barbacena, através da 

Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN e da Secretaria Municipal de Saúde Públicas - 

SESAP, por um período de 12 meses, conforme especificações (Anexo I), assim como todas as 

obrigações e condições descritas no Edital e na proposta de preços que integram à presente Ata de 

Registro de Preços independentemente de transcrição. De acordo com a classificação das propostas 

apresentadas no Pregão Presencial nº 04/2020, Processo Licitatório nº 048/2020 – Registro de 

Preços, Ata de Julgamento de Preços, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e 

homologada pelo Exmº Sr. Prefeito Municipal, às fls. ____ do processo acima referenciado, tendo sido 

o(s) referido(s) preço(s) oferecido(s) pela empresa cuja proposta foi classificada em 1º lugar no 

certame acima numerado, como segue: 

Empresa Classificada:  

CNPJ:  

Endereço:  

Representante:  

RG:                                                    CPF:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto registrar os preços, para eventual e futura 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção 
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preventiva, corretiva e reparos em veículos pesados, caminhões e implementos  

(compactadores de lixo), veículos leves, veículos médios e máquinas pesadas, constantes da 

frota do município de Barbacena, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou 

originais e serviço de guincho ou reboque 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por 

semana, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Barbacena, através da Secretaria 

Municipal de Planejamento – SEPLAN e da Secretaria Municipal de Saúde Públicas - SESAP, segundo 

Termo de Referência, especificações (Anexo I), quantidades, condições comerciais e demais 

informações discriminadas nos autos do PE nº 037/2020, PRC nº 048/2020 – SRP, todos parte 

integrante do presente instrumento.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, QUANTITATIVOS E DAS ESPECIFICAÇÕES 

O preço registrado, as especificações do objeto e demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as 

que seguem: 

 

Item Cod. Quant. Un. Especificação Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

       

       

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALIDADE DOS PREÇOS 

 
3.1. O presente assento será válido pelo prazo IMPRORROGÁVEL DE 12 (DOZE) MESES, a partir de 

sua assinatura, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 
3.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar 

instrumento de contrato, facultando-se a realização da licitação específica para a aquisição 
pretendida, assegurada a preferência à PRESTADORA registrada em igualdade de condições. 

3.2.1. Caso a Administração Pública Municipal opte por formalizar contrato de PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, o referido instrumento deverá ser assinado DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE 
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme regulamenta o art. 12 e parágrafos do Decreto 
Federal nº 7.892/2013. 

3.3. O preço máximo aceitável, unitário, de acordo com o item, encontra-se discriminado no Anexo I do 
Edital/anexos do procedimento licitatório supradito. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

4.1. Os preços registrados no presente assento serão fixos e irreajustáveis durante o prazo de 
vigência. Entretanto, os referidos valores poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 
cabendo ao ÓRGÃO GERECIADOR promover as negociações junto às PRESTADORAS, 
observadas as disposições previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93.  

4.1.1. As eventuais solicitações de reequilíbrio econômico-financeiro deverão fazer-se acompanhar de 
comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências 
incalculáveis, bem como de demonstração analítica de impacto nos custos do futuro e eventual 
contrato.  

4.2. Independentemente das solicitações (item 4.1.1), o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá a qualquer 
momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de 
mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados 
no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da 
publicação em Diário Oficial do Município de Barbacena. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
5.1. Os preços revisados não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantidas as condições de 

pagamento originárias fixadas no aludido Edital.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
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5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o órgão GERENCIADOR convocará à PRESTADORA para negociarem a redução 
dos preços aos valores praticados no mercado. 

5.2.1. A PRESTADORA que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado 
será liberada do compromisso outrora assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.2.2. A ordem de classificação das PRESTADORAS que aceitarem reduzir seus preços aos valores 
de mercado observará à classificação originária. 

5.3. Quando o preço do mercado se tornar superior aos preços registrados e a PRESTADORA não 
puder cumprir o compromisso, o órgão GERENCIADOR poderá, cumulativamente: 

 
a) Liberá-la do compromisso assumido nas condições estabelecidas, caso a comunicação 

ocorra antes da “Autorização de Fornecimento”, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;  

b) Convocar as demais PRESTADORAS para assegurar qualquer oportunidade de 
negociação. Caso a negociações não tenham êxito, o órgão GERENCIADOR deverá 
proceder à revogação do presente instrumento, adotando medidas cabíveis para obtenção 
da contratação mais vantajosa. 

 
5.4. A revisão de preços somente poderá ser aplicado após a autorização do Chefe do Executivo e 

retroagirá à data da respectiva solicitação. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
6.1. O registro da PRESTADORA terá seu cancelamento formalizado por despacho do órgão 

GERENCIADOR, assegurado o contraditório e a ampla defesa nas seguintes hipóteses: 
 

a) Descumprir as condições assumidas na Ata de Registro de Preços; 
b) Injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços; 
c) Não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração Pública Municipal, desprovida de justificativa aceitável; 
d) Der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do Registro de Preços por um 

dos motivos elencados no art. 78 e incisos da Lei nº. 8666/93 e alterações posteriores; 
e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
f) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 

78 da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores. 
g) Sofrer sanção prevista no art. 87, caput, III ou IV, Lei 8.666/93, ou no art. 7º, Lei 

10.520/2002.  
 
6.2. O registro da PRESTADORA será cancelado também quando não aceitar reduzir o preço registrado, 

na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado. 
6.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da presente Ata de Registro de Preços, 
devidamente comprovados e justificados, por razões de interesse público ou a pedido da 
PRESTADORA. 

6.4. Enquanto perdurar o cancelamento poderá ser realização novas licitações para a eventual futura 
eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de 
manutenção preventiva, corretiva e reparos em veículos (Cláusula Primeira – Objeto), para 
atender a demanda da Prefeitura Municipal de Barbacena, através da Secretaria Municipal de 
Planejamento – SEPLAN e da Secretaria Municipal de Saúde Públicas - SESAP, objeto constante do 
presente assento de registro de preços. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
7.1. Desde que, devidamente, justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua 

vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não 
tenha participado do aludido certame licitatório, mediante anuência do ÓRGÃO GERENCIADOR. 

7.2. Caberá à PRESTADORA beneficiária do presente instrumento, observadas as condições nele 
estabelecidos, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que este 
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fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata de Registro de 
Preços, assumidas com o ÓRGÃO GERENCIADOR e órgãos participantes. 

7.3. As aquisições ou contratações adicionais e que se refere esta cláusula não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a 100% (cento por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na presente Ata de Registro de Preços para o ÓRGÃO GERENCIADOR 
e órgãos participantes. 

7.3.1. O quantitativo decorrente das adesões à ARP não poderá exceder na totalidade e independente 
do número de órgãos não participantes que aderirem: 
 
a) Ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na presente ARP para o ÓRGÃO 

GERENCIADOR e órgãos participantes, no caso de bens e serviços; 
b) Ao triplo do quantitativo de cada item registrado na presente ARP para o ÓRGÃO 

GERENCIADOR e órgãos participantes no caso de obras e serviços de engenharia. 
 

7.4. Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observada a vigência do presente 
instrumento. 

7.5. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo prestador das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, 
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às 
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR. 

7.6. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais e estaduais a adesão à presente Ata de 
Registro de Preços.  

 
CLÁUSULA OITAVA – DA GESTÃO/FISCAL 
8.1. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa Municipal nº 001/2017 de 29.03.2017, 

a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 
_________________________________________________. 

8.2. A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da PRESTADORA, inclusive perante 
Terceiros, por quaisquer irregularidades e, a sua ocorrência não implica corresponsabilidade do 
Município ou de seus agentes e/ou prepostos. 

8.3. As decisões e providências que ultrapassem a competência do gestor deverão ser solicitadas a 
seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes. 

 
CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1. Faz parte integrante da Ata de Registro de Preços: o Edital de Pregão Presencial nº 04/2020, 

Processo Licitatório nº 048/2020 – Registro de Preços e seus anexos, e a(s) proposta(s) da(s) 
empresa(s) _____________, classificada(s) em 1º lugar no certame supranumerado. 

9.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nºs. 8.666/93, 10.520/2002 Lei 
Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações dadas pela Lei Complementar nº 147/2014, 
Decretos Federais nº 8538/2015 e 7892/2013, Lei Municipal nº 4.239/2009 e Decretos Municipais 
nºs 7.660/2014 e 7.673/2014 e das demais normas legais aplicáveis, 

 
Luís Álvaro Abrantes Campos  

Prefeito Municipal 
 

Silver Wagner de Souza 
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN 

 
Marcilene Dornelas de Araújo  

Secretária Municipal de Saúde Pública - SESAP/FMS 
 

Proponente(s) Registrado(s) 
 
TESTEMUNHAS: 
1)___________________________________   2)___________________________________   
   CPF Nº                                                           CPF n º 
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MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 074/2020 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ n°17.095.043/0001-09, com sede 
na Rua Silva Jardim, nº 340, Bairro Boa Morte, CEP: 36.200-000 – Barbacena/MG, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, Luís Álvaro Abrantes Campos, brasileiro, casado, servidor 
público, CPF nº 605.376.716-68, RG M-4.017.379 SSP/MG, residente e domiciliado em Barbacena/MG, 
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAN, neste ato 
representada pelo Secretário Municipal, Silver Wagner de Souza, brasileiro, casado, servidor público, 
inscrito no CPF sob o n.º 437.644.526-68, portador da CI n.º M-2.332.498, SSP/MG, residente e 
domiciliado na Rua José de Lima Orlando, nº 55, Bairro Cimodócia, Antônio Carlos/MG, CEP 36.220-
000 e do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA/FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 
14.675.553/0001-59, sediado na Rua Treze de Maio, nº 342, Centro, Barbacena/MG, CEP 36.200-015, 
neste ato representado por sua Gestora, Secretária Municipal de Saúde, Marcilene Dornelas de 
Araújo, brasileira, solteira, enfermeira, inscrita no CPF sob o nº 055.245.116-96, portadora da CI nº 
MG – 10.780.694, residente e domiciliada na Rua Celeste de S. Campos, nº 1230, Serra Verde, 
Barbacena/MG, CEP: 36.200-693.  
 
CONTRATADA:   
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Constitui objeto do presente contrato para futura e eventual contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e reparos em veículos 
pesados, caminhões e implementos  (compactadores de lixo), veículos leves, veículos médios e 
máquinas pesadas, constantes da frota do município de Barbacena, com fornecimento de peças 
e acessórios genuínos ou originais e serviço de guincho ou reboque 24 (vinte e quatro) horas 
por dia e 07 (sete) dias por semana, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Barbacena, 
através da Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN e da Secretaria Municipal de Saúde 
Públicas - SESAP, conforme especificações técnicas, qualitativas e quantitativas (Anexo I), condições 
comerciais, obrigações e demais descriminações constantes no Edital e anexos referentes Pregão 
Presencial nº 04/2020, Processo Licitatório nº 48/2020 – Registro de Preços que fazem parte 
integrante do presente contrato. 
 
 
Item Cod. Quant. Un. Especificação Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total  
(R$) 

       
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS 
 
2.1. Para efeitos obrigacionais tanto o Edital do procedimento licitatório supradito quanto a Proposta 

nele adjudicada, integram o presente contrato valendo seus termos e condições em tudo quanto 
com as especificações do referido instrumento convocatório não conflitarem. 

2.2. O presente contrato se instruiu em observância ao disposto na Lei de Licitações e Contratos, 
Termo de referência (fl. 13/31);  Ofício nº 005/2020 – Diretoria logística/ SEPLAN (fl. 32/32-V); 
Memorando nº 113/2020 – DITRAN (fl. 41); Solicitação de Materiais (fls. 42/84); Cotação de preços 
(fl. 85/99); Relação de itens (fl. 101); DRO nº 283/2020 (fl.106/107); DRF nº 104/2020 (fl.108/109); 
Memorando nº 301/2020 - SEPLAN (fl.110) pleiteando a autorização para abertura do certame 
público em tela, este, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal aos 01.06.2020 
(fl.110); Despacho da revisora de TR (fl. 114); Memorando nº 193/2020 – DITRAN (fl. 115); novo 
termo de referência com alterações (fl. 116/125); relação de itens atualizada (fl. 130); edital e 
anexos (fl. 133/177); Memorando nº 442/202 – CGM (fl. 178); novo termo de referência (fl.181/199); 
DRO nº 504/2020 (fl.202) incluindo as dotações da Secretaria Municipal de Saúde Pública – 
SESAP; DRF FMS/SESAP nº 316/2020 (fl. 203/203-v); Edital e anexos para nova apreciação (fl. 
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204/226); Memorando 011/2020- Diretoria de Licitações que solicitou autorização para suspensão 
da licitação (fl. 244); Captura da tela do sistema “processos por maior desconto não devem ter mais 
de um item por lote” (245); Publicação de aviso de suspensão (fl.246/247); Manifestação da 
Diretoria de Administração recomendando adoção do Pregão Presencial (fl. 248); Edital e anexos 
(fls. 252/292), sendo certo que todos os referidos documentos encontram-se adjuntos ao 
procedimento em tela. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes do presente contrato, conforme DRO nº ....../...... (fl.) e DRO nº ....../..... (fl.), 
correrão a expensas da seguinte dotação orçamentária e das que lhe vierem a substituir em exercícios 
seguintes: 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
 
1. O preço total dos materiais é de R$ ...................... (......................), fixo e irreajustável para todo o 

período contratado, vale dizer, por 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, com validade 
condicionada partir da publicação do respectivo extrato. 

2. O pagamento será efetuado, conforme DRF nº 104/2020 (fl.108/109) e DRF FMS/SESAPS nº 
316/2020 (fl. 203/203 –v), a serem realizados da seguinte forma: 

 
a) DRF nº 104/2020: pagamento ocorrerá em até 10 (dez) dias da efetiva aquisição/prestação de 

serviço e mediante completa instrução de processos de pagamento junto a Tesouraria da 
SEFAZ. Os prazos são considerados após o recebimento de cada Processo de Pagamento 
devidamente aprovado pela Controladoria Geral- Agente SEFAZ. 
 

b) DRF FMS/SESAP 316/2020: o pagamento será realizado em até 05 (cinco) dias do mês 
subsequente à prestação de serviço, após solicitação de empenho, liquidação pelo Gestor do 
contrato, atesto da área solicitante e pedido de pagamento. O prazo será considerado após o 
recebimento de cada processo de pagamento devidamente aprovado pela Chefia de Controle 
Interno FMS 

c)  O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE à CONTRATADA através de depósito em 
conta no Banco Itaú, devendo esta informar os dados necessários à efetivação do depósito. 
Caso a CONTRATADA não seja correntista do Banco Itaú, o pagamento será efetuado por 
Ordem de Pagamento, através daquele banco. 

 
3. Em caso de irregularidade na emissão do competente documento fiscal, o prazo será contado a 

partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizado.  
4. Para liberação do pagamento será exigido da CONTRATADA a apresentação junto à Secretaria de 

Fazenda os originais das certidões negativas de débitos junto à União (Certidão Conjunta 
abrangendo inclusive Contribuições Previdenciárias e de Terceiros), Estado e Município, FGTS, 
ISSQN, INSS e CNDT (válidas e regulares), sob pena de aplicação das penalidades previstas no 
art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
5. Não será pago a aquisição/serviço em desacordo com as especificações contidas do Edital (Anexo 

VI) e demais documentos pertinentes, todos acostados no procedimento administrativo em alhures. 
 

6. O pagamento não será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
decorrente de penalidade ou inadimplência da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, sem 
que isso gere direito à alteração dos preços, correção monetária ou compensação financeira. 

 
7. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a CONTRATADA dará ao 

CONTRATANTE pleno, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada 
mais vir a reclamar a qualquer título, tempo ou forma. 

CLÁUSULA QUINTA – DA GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO 
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5.1 Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa Municipal nº 001/2017 de 29.03.2017, 
a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 
_________________________________________________. 

 
5.2 O gestor/fiscal do PRC nº 048/2020 – PP nº 04/2020 e contrato, constante acima, responsabiliza-

se pela verificação de conformidade dos serviços prestados, fornecimento dos produtos e da 
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento da avença, sendo 
permitido, inclusive, atestar as respectivas Notas Ficais, acaso seja-lhe delegado tal competência 
pela SESAP, bem como a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição. 

5.3 A fiscalização não exclui e nem reduz responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 
Terceiros, por quaisquer irregularidades e, a sua ocorrência não implica corresponsabilidade do 
CONTRATANTE ou de seus agentes e/ou prepostos (fiscais). 

CLÁUSULA SEXTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO–FINANCEIRO 

6.1. As eventuais solicitações de reequilíbrio econômico-financeiro do competente contrato serão 
analisadas consoantes os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o art. 
65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93, fazendo-se acompanhar de comprovação de 
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a 
CONTRATADA poderá pleitear a revisão de preços, desde que devidamente fundamentada 
acompanhada de relatório, parecer técnico e planilha analítica do impacto nos custos do 
contrato demonstração analítica de impacto nos custos do contrato. 

6.2. Independentemente de solicitação feita pela CONTRATADA, o gestor poderá a qualquer momento 
reduzir os preços contratados, em conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no 
mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da 
publicação no diário Oficial do Município de Barbacena. 

6.2.1. A mera solicitação de revisão de preços e a mera alegação de ocorrência de álea econômica 
extracontratual por parte da empresa não configura subsídio jurídico-administrativo suficiente 
para sua concessão, pois, em alinhamento à decisões do Tribunal de Contas da União – TCU 
sobre a matéria, faz-se imprescindível comprovação documental analítica nos autos que 
demonstre de forma inequívoca o fator gerador do desequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato de modo que a não revisão  impossibilitará a contratada continuar a execução do ajuste. 

6.3. Os preços revisados não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantidas as condições de 
pagamento fixadas em Edital e contrato. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, LIMITE DE DISTÂNCIA, PRAZO E ENTREGA  
 
7.1. O prazo para execução dos serviços ocorrerá conforme as características de cada caso,não 

podendo ultrapassar 10 (dez) dias corridos, podendo,  excepcionalmente, ser prorrogado mediante 
solicitação  justificada do  fornecedor ao contratante, com nova previsão de  entrega. 

7.2. Os veículos deverão ser retirados e entregues pela contratada, na sede do Setor de Transporte da 
Secretaria Municipal de Planejamento, situada à Rua Baronesa Maria Rosa, s/nº, Bairro Boa Morte. 
Os veículos poderão ainda, se for o caso, serem recolhidos no local onde ocorrer a pane, sendo 
que a entrega deverá ser efetuada no Setor de Transporte, conforme endereço, ou onde o gestor 
do contrato indicar,de segunda à sexta, obrigatoriamente, durante o horário de 08:00 às 17:00 
horas, quando solicitado pela contratante, sendo que o transporte, frete e/ou guincho correrá às 
expensas do CONTRATADO. 

7.2.1 Caso o serviço e/ou peças não estejam de acordo com o que foi contratado, os veículos e/ou 
peças serão recusados e a contratante determinará novo prazo para novas verificações, e caso 
seja aprovado, será recebido definitivamente. 
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7.3. O prazo para execução dos serviços obedecerá ao descrito acima, combinado com o prazo da 
Tabela Tempária (homem/hora), e começará a contar a partir da abertura da Ordem de Serviço 
emitida pela CONTRATANTE. Caso haja divergência na estipulação do tempo de execução, 
prevalecerá o tabela Tempária (homem/hora). 

7.4.  A execução do contrato deverá ser realizada de acordo com a tabela de tempos de 
execução dos serviços – Homem/hora (www.tempario.com.br), sendo que a contratada 
colocará à  disposição da contratante a senha e login para acesso. 

7.5. Os serviços relacionados no objeto deste contrato deverão ser executados diretamente pela 
CONTRATADA, não podendo, em hipótese alguma, serem cedidos ou sublocados a terceiros, 
exceto nos casos, como retifica de motor,  alinhamento, aferição e manutenção de tacógrafos, 
balanceamento, vidraçaria, ar condicionado, funilaria, pintura, adesivação, chaveiro e borracharia, 
sendo que todos os custos com serviços cedidos ou sublocados a terceiros correrão às expensas 
do CONTRATADO. 

7.6.  Os veículos deverão ser entregues com todos os reparos e manutenção descritas no orçamento 
anteriormente emitido para o serviço especifico, bem como, as peças e/ou materiais substituídos, 
tanto como componentes e acessórios genuínos ou outros produtos e serviços realizados pela 
contratada, dentro do prazo médio estipulado e em perfeito estado de funcionamento. 

7.7. O veículo manutenido deverá ser recebido provisoriamente pelo gestor designado, que verificará as 
especificações, quantidade, prazos, preços e outros dados pertinentes que constam no orçamento 
da manutenção do veículo, e caso encontre alguma irregularidade, fixará prazos para a correção 
pela contratada, ou aprovando, receberá o serviço definitivamente, mediante recibo ou nota fiscal 
do serviço. 

7.8. Caso os serviços/peças sejam rejeitados pelo gestor/fiscal do contrato, a contratada terá no prazo 
de 10  (dez) dias para sanar o problema, sob pena de estar incorrendo em atraso na execução dos 
serviços e ainda, se sujeitando a aplicação das sanções previstas neste edital. 

7.9. Os serviços executados deverão estar em conformidade com as normas técnicas da ABNT, e as 
peças deverão possuir certificado INMETRO. 

7.10. A contratada deverá comunicar previamente ao setor competente, para que no dia e hora da 
entrega dos serviços o Gestor do contrato esteja presente para o recebimento e verificação dos 
serviços executados. O contato com o Gestor poderá ser feito através do telefone (32) 3339-2105. 

7.11. Quando houver solicitação de  acessórios, que não exista especificação e/ou código no catálogo 
de preços/desconto do fabricante, reserva-se à Diretoria de Transportes, o direito de realizar 
pesquisa de mercado ou apresentar 03 (três) orçamentos à contratada, devendo então praticar o 
valor médio de mercado, eximindo-se da responsabilidade da prática do desconto real proposto,  
devendo deduzir o ICMS. 

7.12. Deverão fazer parte dos serviços a serem executados: 
a) Lanternagem e pintura; 
b) Vidraçaria, incluindo desmontagem e montagem; 
c) Mecânica em geral (referente a todo o veículo); 
d) Ignição, carburação e injeção; 
e) Parte elétrica, hidraúlica e eletrônica em geral; 
f) Suspensão/direção (incluindo alinhamento e balanceamento),freios, tração e transmissõa; 
g) Reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, por sua conta, no total ou em 

parte,de peças ou partes que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução dos serviços ou de matérias empregados; 

h) Serviço de guincho (reboque) 24 (vinte e quatro) horas diárias, aos veículos objeto da 
prestação de serviço, conforme necessidade da contratante. 

 
7.13. Os serviços de manutenção preventiva básica, constituído de trocas de lubrificantes e filtros, 

correias e tensores, pastilhas e disco de freio, deverão ser realizados em até 24 (vinte e quatro) 
horas da entrada do veículo na oficina. 

7.14. Todas as informações contidas na especificação de cada item e respectiva instalação deverão ser 
conferidas, rigorosamente, pela Comissão de Recebimento de Materiais ou servidor incumbido de 
tal encargo. 

 

http://www.tempario.com.br/
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7.15. As despesas com carga e descarga dos materiais, correrão por conta exclusiva da 
CONTRATADA, estando o CONTRATANTE isento de auxiliar nessa prática através de mão de 
obra e/ou veículos. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E EXECUÇÃO DO 
SERVIÇO 
 
8.1.  A forma de prestação de serviço e sua mensuração será hora/máquina e, de acordo com a 

necessidade da Prefeitura Municipal de Barbacena. 
8.2. Os componentes, peças e acessórios utilizados, deverão ser novos, e aqueles que foram 

substituídos serão entregues nas mesmas caixas daqueles que forem instalados. Não serão 
aceitos componentes, peças e acessórios reformados, remanufaturados, paralelos, com defeitos de 
fabricação ou danos provenientes do transporte (entrega). 

8.3. No ato de assinatura do contrato, o contratado deverá entregar catálogo de peças impresso ou 
instalado em uma máquina indicado pelo gestor do contrato, das marcas juntamente com a tabela 
de preços referente a cada peça. Tal procedimento deverá ser repetido anualmente, ou quando da 
renovação do contrato. 

8.4. O contratado deverá entregar juntamente com o catálogo de peças, declarações ou documentos 
emitido pela concessionária comprovando o fornecimento do catálogo à empresa. 

8.5. Deverá apresentar orçamento prévio de todo serviço requisitado pela Coordenadoria de 
Transportes. 

8.6. Deverão utilizar peças e acessórios novos, devendo ser genuínos ou originais, que atendam as 
especificações dos veículos e as normas da ABNT. Entende-se por itens genuínos, àqueles 
fabricados exclusivamente para uso na linha de montagem dos veículos ou para revenda nas 
concessionárias da marca e por originais os itens da mesma marca que os genuínos,porém 
vendidos nas casas de peças do comércio em geral. Toda peça reposta deverá estar discriminada 
e acompanhada de nota fiscal para confirmar a autenticidade da peça. 

8.7. Os veículos serão recebidos provisoriamente no momento da entrega, para efeito de verificação de 
sua conformidade com as especificações exigidas, e em definitivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data da entrega. 
8.7.1 O recebimento provisório será realizado pelo servidor designado ao término da manutenção 
após contato telefônico ou via e-mail da empresa. Este servidor deverá conferir se as peças e 
serviços descritos na ordem de serviço foram utilizado/aplicados ao veículo nas quantidades 
indicadas, a qualidade do serviço prestado, se o veículo encontra-se limpo internamente e 
obrigatoriamente lavado externamente, além de recolher as peças substituídas armazenando-as na 
caixa da peça que a substituiu acompanhada de nota fiscal do fabricante, ou, encontrado 
irregularidades, não receber o veículo e fixar prazos para correção do serviço. Caso aprovado o 
serviço, proceder-se-á o recebimento definitivo. 

8.8. O gestor do contrato não aceitará, nem receberá qualquer serviço com atraso, defeitos ou 
imperfeições, em desacordo com as especificações e condições constantes deste edital ou em 
desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo  ao contratado 
efetuar as substituições necessárias no prazo determinado neste instrumento ou outro definido pelo 
fiscal, sob pena de aplicação das sanções legais ou de rescisão contratual.  

 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES  
 
9.1. DO CONTRATANTE 

 
9.1.1. O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber quaisquer materiais e/ou 

serviços em desacordo com o previsto no presente contrato ou em desconformidade com as 
normas legais ou técnicas pertinentes, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto 
nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do 
artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas. 

9.1.2. Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, no que tange ao cumprimento das obrigações 
assumidas, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou 
perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo, inclusive, exigir 
o seu cumprimento a qualquer tempo. 
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9.1.3. A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade 

entre o CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da 
CONTRATADA designadas para a execução do presente contrato, sendo a única responsável 
por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho firmadas entre ela e 
seus profissionais ou contratados, incluindo as de natureza previdenciária, fiscal e comercial 
resultantes da execução do presente contrato. 

9.1.4. Acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar as ações relativas à execução do presente 
contrato, de conformidade com o ajustado e a legislação pertinente, notificando a 
CONTRATADA e determinando prazo para a regularização das falhas observadas. 

9.1.5. Informar à Autoridade Superior a ocorrência de qualquer fato irregular cometido pela 
CONTRATADA. 

9.1.6. Fazer a solicitação de pagamento devidamente acompanhada de Nota Fiscal/Fatura e efetuá-lo 
conforme previsto na CLÁUSULA QUARTA do presente contrato. 

9.1.7. Publicar o extrato do Contrato, em consonância com a legislação pertinente. 
9.1.8. Avaliar a fiel observância do pactuado, através de servidor designado para o acompanhamento e 

a fiscalização do cumprimento do objeto, registrando em relatório as deficiências porventura 
existentes, notificando a empresa e determinando prazo para a regularização das falhas 
observadas; 

9.1.9. Atestar na nota fiscal/fatura o efetivo recebimento dos materiais, quando estiver de acordo com 
as exigências do edital, seus anexos e do contrato. 

9.1.10. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma convencionada no contrato, 
referentes às notas fiscais/faturas atestadas quanto à efetiva prestação de serviços e 
fornecimento de peças, do objeto do presente contrato, dentro do prazo previsto, desde que 
atendidas as formalidades pactuadas. 
 

9.2. DA CONTRATADA 
 

9.2.1. Manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação, bem 
como, a compatibilidade com as obrigações assumidas. 

9.2.2. Executar os serviços solicitados, na forma e condições fixadas no presente edital, mediante 
“Ordem de Serviços” e/ou “Autorização de Fornecimento” expedida pela Prefeitura Municipal de 
Barbacena, observando rigorosamente a regulamentação, as especificações técnicas e às normas 
da ABNT, aplicáveis a execução dos mesmos. 

9.2.3. Arcar com a mão-de-obra especializada em qualidade e quantidade necessária à perfeita 
execução dos serviços, arcando com todos os custos, inclusive alimentação, se for o caso. 

9.2.4. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades, referentes à 
prestação dos serviços, inclusive em feriados ou fins de semana, sem ônus para a Prefeitura 
Municipal de Barbacena. 

9.2.5. Sujeitar-se à aplicação das penalidades previstas na cláusula das sanções, quando recusar-se, 
injustificadamente, a realizar os serviços na forma e dentro do prazo estabelecido. 

9.2.6. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à contratante ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas. 

9.2.7. Reparar, corrigir, remover, reconstituir, imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis. 

9.2.8. Responder por danos causados diretamente à Prefeitura Municipal de Barbacena ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não reduzindo essa responsabilidade 
à fiscalização ou o acompanhamento pela Administração. 

9.2.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato, bem como cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de 
segurança, medicina e higiene do trabalho, fornecendo inclusive EPI's aos seus funcionários. 

9.2.10. Prestar os esclarecimentos e as orientações que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de 
Barbacena ou pelo fiscal/gestor do contrato.   

9.2.11. A CONTRATADA deverá assumir integralmente, por sua conta exclusiva, o pagamento de 
tributos, tarifas, emolumentos, despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, 
securitária e tributária, decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 
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9.2.12. A CONTRATADA deverá fornecer ao Contratante, documentos comprobatórios de registro de 
seus empregados utilizados nos serviços objeto deste, se for o caso. 

9.2.13. Permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção dos serviços pelos agentes do contratante, a 
qualquer hora, devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados. 

9.2.14. Em caso de necessidade, de conformidade com o que preceitua o art. 65 § 1º da Lei Federal nº 
8.666/93, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se fizerem indispensáveis, 
sempre nas mesmas condições registradas. 

9.2.15. A CONTRATADA deverá disponibilizar 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive sábados, 
domingos e feriados, serviço de socorro (guincho), nos casos de acidentes, de modo a 
proporcionar atendimento imediato. 

9.2.16. Responsabilizar-se pelas despesas referentes a seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, de segurança do trabalho e quaisquer outras decorrentes da execução do 
contrato que não tenham sido incluídas nos preços propostos, sendo certo que em hipótese 
alguma possa repassa-las ao CONTRATANTE nem responsabilizá-lo subsidiariamente, vedado 
onerar o objeto do contrato ou restringir sua regularização, conforme dispõe o art. 71, caput e 
parágrafo 1º da Lei 8.666/93; 

9.2.17. Aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se fizerem indispensáveis, sempre 
nas mesmas condições contratadas, de conformidade com o que preceitua o art. 65 da Lei nº 
8.666/93, desde que seja exarada no processo administrativo que se refere o presente contrato, 
a justificativa de alta relevância e interesse público. 

9.2.18. A CONTRATADA não poderá ceder, subcontratar e nem transferir, no todo ou em parte, o objeto 
da presente avença a Terceiros, sem prévia e expressa concordância do CONTRATANTE, bem 
como os créditos, direitos e obrigações, nem executá-la em associação com outrem, sob pena 
da aplicação de sanção e/ou rescisão contratual. 

9.2.19. Responder por danos causados diretamente ao Município de Barbacena ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato/ARP, não reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela Administração. 

9.2.20. Prestar os esclarecimentos e as orientações que forem solicitados pelo Município de Barbacena 
ou pelo fiscal/gestor do contrato/ARP. 

9.2.21. A CONTRATADA deverá se responsabilizar integralmente por quaisquer incorreções e 
eventuais problemas ocorridos durante a prestação do serviço até a sua efetiva entrega no 
endereço indicado no respectivo lote. 

9.2.22. Dar garantia para o objeto licitado de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados 
a partir da data do recebimento definitivo, mediante a expedição do termo circunstanciado e 
recibo aposto na nota fiscal (1ª e 2º via); 

9.2.23. Responsabilizar-se pela assistência técnica do serviço e sua manutenção gratuita durante todo o 
período de garantia. 

9.2.24. Fornecer juntamente com a entrega do serviço toda a sua documentação técnica e seu 
respectivo termo de garantia. 

9.2.25. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos à prestação do serviço a si adjudicados, até sua 
execução no local de destino. 

9.2.26. Responsabilizar integralmente pelos veículos recebidos da CONTRATANTE, inclusive nos casos 
de retorno do veículo sob garantia de serviço prestado. A responsabilidade da CONTRATADA 
recaí, inclusive, sobre todos os pertences, tais como : acessórios e objetos contidos nos 
veículos, obrigando-se à reparação total da perda, em casos de furto ou roubo, incêndios ou 
acidentes, independente de culpa, bem como ressarcir os danos causados à contratante, no 
caso de uso indevido do veículo, enquanto este estiver sob sua guarda, não transferindo tal 
responsabilidade a possíveis subcontratadas ou terceiros, desde o momento do recebimento do 
veículo para orçamento até a entrega do bem ao final do serviço. 

9.2.27. Entregar juntamente com as peças substituídas a nota fiscal da peça nova substituta. 
9.2.28. Possuir equipe especializada com conhecimento e experiência em manutenção veicular e dos 

referidos implementos; 
9.2.29. Observar para transporte, quando necessário, seja ele de que tipo for, as normas adequadas 

relativas ao Código de Trânsito Brasileiro – CTB; 
9.2.30. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos à execução do serviço a si adjudicados, inclusive 

fretes, reboques e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino e vice-versa; 
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9.2.31. Credenciar preposto para representa-la junto ao contratante, com a incumbência de resolver 
todos os assuntos relativos à execução do contrato. 

9.2.32. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços, não podendo, em hipótese alguma caucionar 
ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, bem como, ceder ou sublocar os 
serviços a terceiros, exceto os serviços de alinhamento, balanceamento, capotaria, funilaria, 
pintura, tapeçaria. Vidraçaria, ar condicionado, bomba injetora e retifica de motor e revisão 
programada em concessionárias; 

9.2.33. Caso a assistência e manutenção técnicas sejam, por força de previsão legal ou contratual, de 
responsabilidade de terceiros, a contratada será solidariamente responsável pelos mesmos, 
respondendo assim, por eventuais falhas, defeitos ou danos decorrentes da mencionada 
prestação de serviço; 

9.2.34. Fornecer catálogo, cicrofichas e/ou listas de preços oficiais, tabelas de tempos de reparos do 
fabricante, sempre atualizados, em mídia magnética ou escrita, sobre os quais serão garantidos 
os descontos, se ofertados pelo fabricante; 

9.2.35. Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização peça contratante dos serviços a serem 
executados, por servidor e/ou por preposto por ela indicados, facultando-lhes o livre acesso às 
instalações em que os trabalhos serão desenvolvidos, quando for necessária vistoria, para 
comprovação da perfeita execução dos serviços e verificação das peças empregadas; 

9.2.36. Emitir nota fiscal/fatura para cada orçamento aprovado pela contratante, onde deverão constar 
os custos reais e definitivos dos preços das peças, já aplicado o desconto estabelecido e o custo 
real e definitivo do serviço/hora; 

 
CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
10.1. Este contrato poderá ser rescindido, por notificação extrajudicial, nas hipóteses previstas no art. 

77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 
10.2. Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, constituem 

causas de rescisão deste contrato: 
 

a) Interromper a entrega/execução do objeto contratado por qualquer prazo, sem motivo que 
justifique, sem autorização expressa e escrita do CONTRATANTE. 

b) Não satisfazer as exigências do CONTRATANTE com relação à boa qualidade materiais 
fornecidos e instalados. 

c) Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente. 
 

10.3. Além das hipóteses anteriores, poderá o CONTRATANTE rescindir o contrato, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenização, por falência, 
concordata, dissolução, insolvência da CONTRATADA, e, em se tratando de firma individual, por 
morte de seu titular. 

 
CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
11.1. Caso a CONTRATADA fornecer declaração falsa relativa aos cumprimentos dos requisitos de 

habilitação, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública do Município de Barbacena, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos (art. 7º da Lei Federal 10.520/2002), enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 

11.2. A inexecução total ou parcial do contrato ou instrumentos equivalentes, assim como a 
execução irregular, ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado garantido a prévia defesa, à 
aplicação das seguintes sanções, conforme artigo 86 a 88 da Lei Federal 8666/93 e alterações 
posteriores: 
a) A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para adoção das necessárias 

medidas corretivas, a fim de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que o 
contratado descumprir qualquer obrigação contratualmente assumida e/ou qualquer 
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instrumento equivalente, ou desatender as determinações da autoridade competente para 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 

b) A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados dos prazos 
estipulados, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, 
previstas nos incisos III e IV, do art. 87 da Lei 8.666/93, nos casos de inexecução total e parcial 
do contrato e/ou instrumento equivalente; 

c) A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal destina-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com 
advertência, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato. 

d)  A declaração de inidoneidade do contratado, sanção administrativa de máxima intensidade, 
destina-se a punir faltas gravíssimas de natureza dolosa, das quais decorram prejuízos ao 
interesse público de difícil reversão. 

11.3. Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá exceder a 
cinco anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o 
prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade; 

11.4. A pena de suspensão dos direitos do contratado mpede-o, durante o prazo fixado, de participar 
de licitações promovidas pelos órgãos da Administração Municipal, bem como de com eles 
celebrar contratos; 

11.5. As aplicações das sanções previstas nesta cláusula são de competência do Prefeito Municipal, 
facultada a defesa prévia do contratado no respectivo processo administrativo, no prazo de 10 
(dez) dias, contados da abertura de vistas; 

11.6. Decorridos 02 (dois) anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua 
reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da 
ação punida. 

11.7. A multa prevista nesta cláusula será: 
 
I. de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total da obrigação; 

 
II. de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte da obrigação contratual não 

cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 
 

III. de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento dos 
prazos de início e conclusão das etapas previstas no cronograma e o descumprimento dos 
prazos fixados para a entrega dos bens e materiais adquiridos, até o máximo de 30 (trinta) dias, 
a partir dos quais será considerado descumprimento total ou parcial da obrigação, neste último 
caso, calculada sobre a parcela em atraso. O Município de Barbacena, após este prazo 
aplicará cumulativamente a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato e/ou 
instrumento equivalente, ou sobre o valor correspondente à parcela não executada; 

IV. Na hipótese do previsto no item III anterior, se o descumprimento da obrigação comprometer o 
regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá ser cumulada com a pena 
de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com os órgãos da Administração 
Municipal, por prazo legal previsto, observados os PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE. 

 
11.8. O valor correspondente à multa, após o devido procedimento em que tenha sido assegurado o 

direito de defesa e de recurso do contratado, será descontado do primeiro pagamento devido pelo 
Município de Barbacena em decorrência da execução contratual e/ou instrumento equivalente. 

11.9. Na hipótese de descumprimento total da obrigação, após a celebração do contrato, caso tenha 
sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da mesma; 

11.10. Na hipótese de descumprimento total da obrigação em face do não atendimento da convocação 
para a assinatura do contrato, bem como, o valor das penalidades pecuniárias previstas nesta 
cláusula, deverá ser recolhido à Secretaria Municipal da Fazenda, do CONTRATANTE, através 
de Guia de Recolhimento, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação, conforme 
estipulado nos incisos I, II e III do item 11.7; 

11.11. O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará a sua inscrição na dívida ativa, para 
cobrança judicial. 
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11.12. As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não eximem a 
CONTRATADA da plena execução do contrato. 

11.13. Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, por motivo de força maior, de 
cumprir com suas obrigações e responsabilidades, poderá comunicar, por escrito e no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, a existência daqueles motivos, devidamente comprovados, indicando 
a alteração dos prazos pretendidos. 

11.14. O comunicado de força maior será julgado à época do seu recebimento com relação a aceitação 
ou não dos motivos, podendo ou não a contratante averiguar em fase superior a veracidade do 
fato. 

 
CLÁUSULA DOZE – DA VIGÊNCIA 
 
12.1. Este Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com 

eficácia legal a partir da publicação do respectivo extrato, podendo ser prorrogado nos termos dos 
arts. 57 e 65 da Lei 8.666, sendo certo que o pedido deverá estar acompanhado das devidas 
justificativas em prol do interesse público. 

12.2. No que tange aos créditos orçamentários, a dotação apresentada é valida até 31/12/2020, 
podendo ser substituída pelas dotações seguintes, se for o caso. 

 
CLÁUSULA TRERZE - DA GARANTIA 
 
13.1. Os serviços deverão ter garantia contra quaisquer defeitos decorrentes de sua 

execução/atualização/instalação pelo período mínimo de 06 (seis) meses. Para peças, acessórios 
ou materiais automotivos a garantia será de 06 (seis) meses. 

13.1.1. Caso a garantia oferecida pelo fabricante seja maior que 06 (seis) meses prevalecerá o prazo 
previsto pelo fabricante. 

13.2. A manutenção será gratuita durante todo o período de garantia, inclusive para as peças e 
componentes substituídos.  

 
CLÁUSULA QUATORZE - DA APROVAÇÃO  
 
A minuta deste contrato foi aprovada pela Consultoria Geral do Município. 
 
CLÁUSULA QUINZE – DO FORO 
 
O presente instrumento foi lavrado em decorrência da Edital de Pregão Presencial nº 04/2020, 
Processo Licitatório nº 48/2020 – Registro de Preços, regendo-se pelas normas Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, às quais também se sujeitam as partes que o celebram, elegendo-se o Foro da 
Comarca de Barbacena - MG, para as questões dele resultantes, ou de sua execução, com expressa 
renúncia de qualquer outro. 
E assim, por estarem justas e acordes, firmam as partes o presente contrato, em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentárias, para que produza jurídicos e 
legais efeitos. 
     

Barbacena, ________ de ____________________ de ________. 
 
 

Luís Álvaro Abrantes Campos 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
Sílver Wagner de Souza  

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN 
CONTRATANTE 

 
Marcilene Dornelas de Araújo 

SESAP/FMS 
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CONTRATANTE 
 

CONTRATADA 
 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
1- Nome:__________________________ 
       CPF:  
 
2- Nome: _________________________ 
        CPF: 

 
 


	ANEXO I
	MODELO DE CREDENCIAMENTO
	ANEXO II
	PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020       PROCESSO Nº 048/2020

	Local e data
	Carimbo da empresa/ Assinatura do responsável
	DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO
	REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 – PROCESSO Nº 048/2020
	ANEXO VII


	ANEXO 08
	CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
	CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS

	CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

	5.1 Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa Municipal nº 001/2017 de 29.03.2017, a execução do contrto everá ser acompanhada e fiscalizada _________________________________________________.
	5.2 O gestor/fiscal do PRC nº 048/2020 – PP nº 04/2020 e contrato, constante acima, responsabiliza-se pela verificação d coformidade dos serviços prestados, fornecimento dos produtos e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento da avença, sendo permitido, inclusive, atestar as respectivas Notas Ficais, acaso seja-lhe delegado tal competência pela SESAP, bem como a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
	5.3 A fiscalização não exclui e nem reduz responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante Terceiros, por quaisquer irrgulridades e, a sua ocorrência não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e/ou prepostos (fiscais).
	CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, LIMITE DE DISTÂNCIA, PRAZO E ENTREGA 

	CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO CONTRATUAL
	CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	CLÁUSULA QUINZE – DO FORO

	Marcadores do Word
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2


