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PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2.010 - CPLJ-DAF

PROCESSO Nº 00191/10

AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta,  na Empresa Municipal de Planejamento,  Gestão e Educação em Trânsito e 
Transportes de Montes Claros -   MCTrans,  situada à  R. Carlos Paulino Cardoso nº 401,  Bairro Vila 
Exposição,  LICITAÇÃO NA MODALIDADE  DE PREGÃO PRESENCIAL,  com a finalidade de 
selecionar  propostas  para  AQUISIÇÃO DE  MATERIAIS  PARA  SEREM UTILIZADOS  PELAS 
SEÇÕES  DE  OFICINA  DE  TRÂNSITO,  DE  SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL,  VERTICAL  E 
SEMAFÓRICA,  NA  MANUTENÇÃO  E  IMPLANTAÇÃO  DA  SINALIZAÇÃO  VIÁRIA  NA 
CIDADE  DE  MONTES  CLAROS,  cujas  especificações  detalhadas  encontram-se  em  ANEXO, 
acompanhando o Edital da Licitação.

Regem a  presente  Licitação,  a  Lei  Federal  nº  10.520/02,  o  Decreto  Municipal  nº  2.111/05,  a 
Portaria MCTrans nº 002/10, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis.

A abertura desta Licitação ocorrerá no dia 08 (oito) de dezembro de 2.010, às 14:00 (quatorze) 
horas, na sala nº 07, nesta MCTrans, quando os interessados deverão apresentar os envelopes nº 01 - 
Propostas de Preços e nº 02 - Documentos de Habilitação ao Pregoeiro, bem como a  Declaração, em 
separado  dos  envelopes  acima  mencionados,  dando  ciência  de  que  preenchem  plenamente  os 
requisitos de habilitação estabelecidos no ato convocatório do certame.

Poderão participar da Licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, 
observadas as condições constantes do Edital.

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados com a CPLJ, em meio magnético, mediante 
a entrega de um disquete vazio, de segunda a sexta-feira, no horário de 07:30 às 11:30 e de 13:30 às 18:00 
horas  ou no site www.montesclaros.mg.gov.br. É necessário que seja informado à Comissão Permanente 
de Licitações e Julgamentos, via e-mail - (mctrans@montesclaros.mg.gov.br) - ou via fax (38) 3229-3366, 
a retirada do mesmo, para que possamos comunicar possíveis alterações que se fizerem necessárias. A 
CPLJ não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento, àqueles interessados 
que não confirmarem pelos meios expostos, a retirada do Edital.  Quaisquer dúvidas contactar através 
do telefone (38) 3229-3366.

Montes Claros, 24 de novembro de 2.010.

___________________________
Alzira Ruas Freire
Presidente - CPLJ

Empresa Municipal de Planej. Gestão e Educ. em Trânsito e Transportes de Montes Claros - MCTrans
Rua Carlos Paulino Cardoso, 401 - Vila Exposição - CEP: 39.400-218

Montes Claros/MG - (38) 3229-3434 Telefax: (38) 3229-3366
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PREÂMBULO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E JULGAMENTOS
EDITAL DE PREGÃO Nº 0011/2.010
PROCESSO Nº 0191/10
DATA DA REALIZAÇÃO: 08/12/2.010
HORÁRIO: 14:00 horas
LOCAL: Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de 
Montes Claros -  MCTrans 

A Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros - 
MCTrans, torna público que encontra-se aberta, nesta unidade, Licitação na modalidade  PREGÃO, do 
tipo MENOR  PREÇO  POR  ITEM  -  Processo  nº  0096/10,  objetivando  a  AQUISIÇÃO  DE 
MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS SEÇÕES DE OFICINA DE TRÂNSITO, DE 
SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL,  VERTICAL  E  DE  SEMAFÓRICA  NA  MANUTENÇÃO  E 
IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA CIDADE DE MONTES CLAROS,  que será 
regido pelo Decreto Municipal nº 2.111 de 04 de março de 2.005, pela Portaria MCTrans nº 002/10 e pela 
Lei  Federal  nº  10.520,  de  17  de  julho  de  2.002,  aplicando-se  subsidiariamente,  no  que  couber,  as 
disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis a espécie. As Propostas de Preços deverão obedecer às especificações deste 
instrumento convocatório e Anexos que dele fazem parte integrante. Os envelopes contendo a Proposta de 
Preços e os Documentos de Habilitação serão recebidos na sessão pública de processamento do Pregão, 
após o credenciamento que será na sala nº 07, da Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação 
em Trânsito e Transportes de Montes Claros -  MCTrans, situada à Rua Carlos Paulino Cardoso nº 401, 
Bairro Vila Exposição, iniciando-se no dia 08 de dezembro de 2.010, às 14:00 horas e será conduzido pelo 
Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

1 - TERMO DE REFERÊNCIA:

1.1 - PROCESSO Nº 0191/10.

1.2 - Os recursos necessários ao atendimento das despesas decorrentes deste processo, correrão à conta de 
recursos próprios da empresa.

2 - DO OBJETO:

2.1  -  A  presente  Licitação  tem  por  objeto  a  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  PARA  SEREM 
UTILIZADOS  PELAS  SEÇÕES  DE  OFICINA  DE  TRÂNSITO,  DE  SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL, VERTICAL E DE SEMAFÓRICA NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA 
SINALIZAÇÃO  VIÁRIA  NA  CIDADE  DE  MONTES  CLAROS,  conforme  quantitativos, 
especificações técnicas e modelos constantes dos Anexos deste Edital.

3 - DA PARTICIPAÇÃO:

3.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
contratação, e que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.
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4 - DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO:

4.1 - A Proposta de Preços e os Documentos para Habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 
em 02 envelopes fechados e indevassáveis respectivamente, contendo em suas partes externas, além do 
nome da proponente, todos os dados que identifique a empresa, com os seguintes dizeres:

CPLJ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E JULGAMENTOS
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 0011/2.010
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
CNPJ:

CPLJ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E JULGAMENTOS
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 0011/2.010
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
CNPJ:

4.2 -  A Proposta  de Preços  deverá ser  elaborada em papel  timbrado da empresa,  redigida em língua 
portuguesa,  salvo  quanto  às  expressões  técnicas  de  uso  corrente,  sem  rasuras,  emendas,  borrões  ou 
entrelinhas. Deve ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-
se a procuração.

4.3  -  Os  Documentos  necessários  à  Habilitação  deverão  ser  apresentados  em  original,  por  qualquer 
processo  de  cópia  autenticada  por  tabelião  de  notas,  por  servidor  público  autorizado  ou  cópia 
acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membros da Equipe de Apoio.

5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS:

5.1 - A Proposta de Preços deverá conter os seguintes elementos:

5.1.1 - Cabeçalho contendo todos os dados que identifique a empresa;
5.1.2 - Número do Pregão;
5.1.3 - Descrição do objeto da presente Licitação, com a indicação da procedência, marca e modelo do 
produto cotado, inclusive o código alfandegário, quando se tratar de produto importado, em conformidade 
com as especificações do modelo de Proposta de Preços - Anexo II deste Edital; 
5.1.4  -  Preço  unitário  e  total  por  item,  de  acordo  com os  preços  praticados  no  mercado,  conforme 
estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, sendo os valores relativos a cada item (unitário e global) 
em algarismo e o valor global da proposta em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente 
nacional (R$), considerando as condições deste Edital;
5.1.5 - Prazo de validade da Proposta de Preços de no mínimo 60 (sessenta) dias.

5.2 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das 
disposições  deste  Edital,  sejam omissas  ou  apresentem irregularidades  insanáveis,  bem como aquelas 
manifestamente  inexeqüíveis,  presumindo-se  como  tais,  as  que  contiverem  valores  inexeqüíveis  ou 
excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas.

5.3  -  A  apresentação  da(s)  proposta(s)  implicará  na  plena  aceitação,  por  parte  da  proponente,  das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
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5.4  -  Não  serão  aceitas  propostas  com ofertas  não  previstas  neste  Edital,  nem preços  ou  vantagens 
baseados nas ofertas das demais proponentes.

5.5 - Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas como impostos, taxas, fretes, seguros 
e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto desta Licitação, correrão por conta 
da proponente.

5.6 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.

6 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO:

6.1 - Credenciamento (fora dos envelopes)

6.1.1 - Pessoa Jurídica

6.1.1.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
6.1.1.2  -  Tratando-se  de  representante  estatutário  legal,  o  estatuto  social,  contrato  social  ou  outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
6.1.1.3  -  Tratando-se  de  procurador,  o  instrumento  de  procuração  pública  ou  particular  com  firma 
reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, 
desistir  de  sua  interposição  e  praticar  todos os  demais  atos  pertinentes  ao certame,  acompanhado  do 
correspondente documento, dentre os indicados no item 6.1.1.2, que comprove os poderes do mandante 
para a outorga.

6.2  -  O  representante  legal  e  o  procurador  deverão  identificar-se  exibindo  documento  oficial  de 
identificação.

6.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles 
poderá representar apenas uma credenciada.

6.4 -  A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão,  importará a  imediata exclusão da 
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.

7 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

7.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (conforme Anexo III) ao Edital, 
deverá ser apresentada fora dos envelopes n.ºs 01 e 02.

8 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”:

8.1 - O Envelope “Documentos para Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados, os 
quais dizem respeito a:

8.2 - Habilitação Jurídica

8.2.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
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8.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, última alteração se nesta constar o objeto 
social  e  administração  da  empresa,  devidamente  registrado  na  Junta  Comercial,  em  se  tratando  de 
sociedades comerciais;
8.2.3  -  Documentos  de  eleição  dos  atuais  administradores,  tratando-se  de  sociedades  por  ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea 8.2.2, deste subitem;
8.2.4  -  Ato  constitutivo  devidamente  registrado  no  Cartório  de  Registro  Civil  de  Pessoas  Jurídicas 
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
8.2.5 - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente,  tratando-se  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em  funcionamento  no  país,  quando  a 
atividade assim o exigir.

8.3 - Regularidade Fiscal

8.3.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
8.3.2 - Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, relativa à sede da licitante;
8.3.3 - Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS);
8.3.4 - Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

8.4 - Não tendo a empresa classificada como vencedora do certame apresentado à documentação exigida, 
no todo ou em parte, será esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as penalidades previstas na 
legislação que rege o procedimento, e será convocada então a empresa seguinte na ordem de classificação, 
observada as mesmas condições propostas pela vencedora do certame.

8.5 - A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos 
representantes  legais  presentes  e  após  examinada  será  anexada  ao  processo  desta  licitação,  sendo 
inabilitados aquelas proponentes cuja documentação apresente irregularidades.

8.6 - Disposições Gerais da Habilitação

8.6.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará 
como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 
propostas.

9 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:

9.1 - Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar os termos do presente 
Edital  por  irregularidade,  protocolizando  o  pedido  até  2  (dois)  dias  úteis  antes  da  data  fixada  para 
realização do Pregão, no Serviço de Protocolo da Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos, 
situado no endereço mencionado no preâmbulo, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (38) 3229 -3366.

9.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, a proponente que não apontar as falhas 
ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data de 
realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do 
certame.

9.3 -  A impugnação feita  tempestivamente pela  proponente não a  impedirá  de participar  do processo 
licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. Acolhida a petição contra o ato 
convocatório, será designada a nova data para a realização do certame, sendo corrigido o ato convocatório.
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10 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO:

10.1  -  Aberta  a  sessão,  os  interessados,  ou  seus  representantes  legais,  entregarão  ao  Pregoeiro, 
devidamente lacrados, os envelopes nº 01 e nº 02 e apresentarão, em separado, Declaração dando ciência 
de que preenchem plenamente os requisitos de habilitação.

10.2 - Em nenhuma hipótese serão recebidos os Documentos de Habilitação e a Proposta de Preços fora do 
prazo estabelecido neste Edital.

10.3 - Serão abertos, pelo Pregoeiro, todos os envelopes contendo as Propostas de Preços, ocasião em que 
se procederá a verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

10.3.1 - Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, prevalecerá o cotado em 
preço unitário, devendo o Pregoeiro proceder à correção no valor global.

10.4 - No curso da sessão, o Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que 
tenham apresentado propostas em valores crescentes não superiores a 10% (dez por cento) da de menor 
preço.

10.5 - Não havendo, pelo menos 03 (três) Propostas de Preços escritas, nas condições fixadas do item 
anterior, o Pregoeiro classificará, dentre os presentes, até o máximo de 03 (três) número que poderá ser 
ampliado em caso de empate, as melhores propostas subseqüentes, para que seus autores participem de 
lances verbais quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

10.6 - Para oferta de lances, o Pregoeiro convidará, individualmente, as proponentes classificadas, a partir 
do autor da proposta de maior preço, e as demais, em ordem decrescente de valor, devendo a oferta ser 
feita por valor unitário.

10.7 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão 
da proponente desta fase do certame, caso em que valerá para o julgamento o valor da proposta escrita.

10.8 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, as proponentes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

10.9 - Dos lances ofertados não caberá retratação.

10.10 - Ao final dos lances, caso haja redução de preço, o percentual apurado entre o valor final e o valor 
inicial, será igualmente deduzido dos valores unitários, ou seja, de cada item.

10.11 - Caso não se realize lances verbais, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 1º (primeiro) 
lugar, QUANTO AO OBJETO E VALOR, e decidirá motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.

10.12 - Após a etapa anterior, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os documentos de 
“HABILITAÇÃO” da proponente que apresentou a melhor proposta para verificação do atendimento das 
condições de habilitação fixadas no item “8” deste Edital.

10.13 - Caso a proponente classificada em 1º (primeiro) lugar seja inabilitada, o Pregoeiro examinará a 
oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, na ordem 
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de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do 
Edital.

10.14  -  Verificado  o  atendimento  das  exigências  fixadas  neste  Edital,  a  proponente  será  declarada 
vencedora.

10.15 - Em qualquer das hipóteses anteriores,  ainda poderá o Pregoeiro negociar, diretamente, com a 
proponente para que seja obtido preço melhor.

10.16 - Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todas as proponentes forem inabilitadas, a 
Administração poderá fixar às proponentes,  na forma do art.  48,  § 3º da Lei nº 8.666/93,  prazo para 
apresentação de nova proposta ou documentação, em Sessão Pública a ser definida pelo Pregoeiro.

10.17  -  Qualquer  proponente,  desde  que  presente  ou  devidamente  representada  na  sessão,  poderá 
manifestar  imediata  e  motivadamente,  no  final  da  mesma,  a  intenção  de  recorrer,  quando  lhe  será 
concedido prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais proponentes, 
desde logo, intimadas para apresentarem contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr 
do término do prazo daquele recorrente.

10.17.1 - Os recursos deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos, em duas 
vias, sendo dado recibo em uma delas.

10.17.2 - Os recursos serão dirigidos ao Presidente da MCTrans, por intermédio do Pregoeiro, que os 
receberá e encaminhará devidamente instruído.

10.18 - Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou decididos os porventura 
interpostos,  a Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos remeterá o processo ao dirigente da 
unidade requisitante, para homologação e adjudicação do objeto.

10.19 - Nessa sessão, o Pregoeiro dará continuidade ao certame, atendendo as regras e condições fixadas 
neste Edital.

10.20  -  A falta  de  manifestação  imediata  e  motivada  da  proponente  em interpor  recurso,  na  sessão, 
importará na DECADÊNCIA do direito e na continuidade do certame pelo Pregoeiro, atendendo às regras 
e condições fixadas no Edital, opinando pela adjudicação do objeto da licitação a proponente vencedora.

10.21 - Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio 
e por todos os proponentes presentes.

11 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:

11.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer, deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 
intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais 
licitantes desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

11.2 - A ausência de manifestações imediatas e motivadas da licitante importará: a decadência do direito 
de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento 
do processo à autoridade competente para a homologação.
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11.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informando à autoridade competente.

11.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

11.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento.

12  -  DOS  PRAZOS  DE  FORNECIMENTO  E  LOCAIS  DE  ENTREGA  DO  OBJETO  DA 
LICITAÇÃO:

12.1 - A entrega dos objetos deste Edital, deverá ser feita integralmente, de acordo com a Autorização de 
Fornecimento/Serviço,  em  local  a  ser  indicado  pela  Empresa  Municipal  de  Planejamento,  Gestão  e 
educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros - MCTrans.

12.2 - O prazo de entrega do objeto deste Edital será de no máximo 20 (vinte) dias, a partir do recebimento 
da Autorização de Fornecimento/Serviço.

12.2 - A entrega do objeto deste Edital será feita a Comissão de Recebimento, no endereço indicado, a 
quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da 
conformidade do mesmo com as exigências do Edital.

12.3 - Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Comissão não o aceitará e 
lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de 
responsabilidade.

12.4 - Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 05 
(cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

12.5 -  O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela 
perfeita  execução  do  contrato  (Autorização  de  Fornecimento/Serviço),  ficando  a  mesma  obrigada  a 
substituir, em todo ou em parte, o objeto do mesmo, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções.

13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

13.1 - Os recursos necessários ao atendimento das despesas decorrentes deste processo, correrão à conta de 
recursos próprios da empresa.

15 - DA CONTRATAÇÃO:

15.1 - A contratação decorrente desta Licitação será formalizada mediante a homologação do processo 
pela autoridade superior e o fornecimento da Autorização de Fornecimento/Serviço.

16 - DAS PENALIDADES:

16.1 -  Os casos  de  inexecução do objeto deste  Edital,  erro  de execução,  execução imperfeita,  atraso 
injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará a proponente contratada às penalidades previstas no 
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Art. 87 da Lei Federal 8.666/93, das quais destacam-se:

a) Advertência;
b) Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado 

na execução do mesmo, observando o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;
c) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada da 

adjudicatária em executá-lo;
d) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, 

no prazo de até 05 (cinco) anos;
e) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a 

reabilitação,  facultado  a  contratada  o  pedido  de  reconsideração  da  decisão  da  autoridade 
competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

16.2  -  Os  valores  das  multas  aplicadas  previstas  nos  subitens  acima  poderão  ser  descontados  dos 
pagamentos devidos pela Administração.

16.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “d” e “e”, do item 16.1, caberá recurso no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

16.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será dirigido ao 
Presidente da unidade requisitante, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido 
de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

17 - DAS OBRIGAÇÕES:

17.1 - Da contratante:

17.1.1 - Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;

17.1.2 - Aplicar à empresa vencedora penalidade, quando for o caso;

17.1.3 - Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada necessária à perfeita execução 
do contrato;

17.1.4 - Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor 
competente;

17.1.5 - Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção.

17.2 - Da contratada:

17.2.1 - Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste Edital;

17.2.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos 
vendidos;

17.2.3  -  Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem 
necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
contratado;
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17.2.4 - Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;

17.2.5 - Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste Edital.

18 - DO PAGAMENTO:

18.1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta Licitação será efetuado pela tesouraria em 
três vezes iguais, sendo que a 1ª parcela deverá ser paga em até 5 (cinco) dias após o recebimento do 
objeto da licitação, juntamente com a Emissão da Nota Fiscal a 2ª parcela com 30 (trinta) dias e a 3ª 
parcela com 60 (sessenta) dias após a emissão da mesma. Deverão ser apresentadas a esta empresa as 
Certidões Negativas de Débito junto a Previdência Social, a Fazenda Federal, Estadual, Municipal e o 
Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS, para a realização de todos os pagamentos.

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

18.3 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela 
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

18.4 - A Nota Fiscal deverá ser emitida em moeda corrente do país, em 03 (três) vias.

18.4.1 - Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar o Certificado de Regularidade do 
FGTS,  as  Certidões  Negativas  de  Débitos  junto  a  Previdência  Social,  Fazenda  Federal,  Estadual  e 
Municipal.

18.5 - O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada 
no procedimento licitatório.

18.6 - Nenhum pagamento será efetuado a proponente vencedora enquanto pendente de liquidação de 
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 
que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

19 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

19.1 - Nenhuma indenização será devida as proponentes por apresentarem documentação e/ ou elaborarem 
proposta relativa ao presente PREGÃO.

19.2 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente, devidamente comprovada, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de oficio 
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

19.3 - O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de 
Apoio e representantes das proponentes.

19.4  -  Recomenda-se  as  proponentes  que  estejam no local  marcado,  com antecedência  de  30  (trinta) 
minutos do horário previsto.

19.5 - Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital poderão ser 
obtidos junto a Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos pelo telefone (38) 3229-4239, fax: (38) 
3229-3366, nos dias úteis no horário das 07:30 às 11:30 e de 13:30 às 18:00hs.
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19.6 - A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da Licitação.

19.7 - No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, 
poderá a licitação ter:
a) Adiada sua abertura;
b) Alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da Licitação.

19.8  -  Os  casos  omissos  relativos  à  aplicabilidade  do  presente  Edital  serão  sanados  pela  Comissão 
Permanente de Licitações e Julgamentos obedecidos a legislação vigente.

19.9  -  As  eventuais  indicações  de  marcas  existentes  neste  Edital  e  seus  Anexos  não  deverão  ser 
consideradas  como  exigência;  deverão  servir  apenas  como  referencial,  e  poderão  ser  substituídas,  a 
critérios das licitantes, por outras equivalentes, desde que os produtos oferecidos mantenham as mesmas 
características técnicas indicadas.

19.10 - Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem incompatíveis com os requisitos e 
condições fixadas neste Edital.

19.11 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro 
da cidade de Montes Claros/MG, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

19.12 - Fazem parte deste Edital:

Anexo I - Descrição do objeto;
Anexo II - Modelo de Proposta;
Anexo III - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento ao Edital;
Anexo IV - Carta de Credenciamento;

Montes Claros, 24 de novembro de 2.010.

___________________________
Alzira Ruas Freire
Presidente - CPLJ
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ANEXO I 
 DESCRIÇÃO DO OBJETO

PROCESSO: 0191/10
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/10

ITEM QUANT. UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA/
MODELO

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

01 50 kg Arame galvanizado 1,65 mm BWG.

02 16 un Auto  brilho  500  ml.  Marca  sugerida 
3M ou superior.

03 01 un

Caixa de ferramenta bau em aço, com 
divisões,  medindo  37  cm  de 
comprimento x 16 cm de largura x 12 
cm de altura.

04 40 un

Cavalete  padrão  cet,  confeccionado 
com madeira de reflorestamento na cor 
laranja  com faixas  refletivas  brancas, 
direto  do  fabricante  (conforme 
modelo).

05 02 un Chave fenda 4x5. 

06 02 un Chave Phillips 4x4. 

07 50 un
Cone  de  polietileno  semi  flexível, 
medindo  75cm  altura,  na  cor  laranja 
com faixas refletivas brancas.

08 150 m
Corrente  de  polietileno  de  alta 
densidade  com  elos  de  6,3  cm,  nas 
cores amarela e branca.

09 08 par
Cotoveleira para motociclista tamanho 
G.  Marca  sugerida  ASW  Image  ou 
superior.

10 30 un Disco  de  lixa  de  ferro  nº  36,  marca 
sugerida Norton.

11 20 un Disco de policorte 12'x 1/8 x ¾.

12 03 un
Emulsão  ad.  Solviline  azul,  900  ml, 
marca  sugerida  Produscreen  ou 
superior.
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ITEM QUANT. UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA/
MODELO

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

13 03 un
Emulsão  fotográfica  azul  resistente  a 
solventes,  900ml,  marca  sugerida 
Produscreen ou superior.

14 05 lta
Endurecedor  APP Ref.  998,  lata  225 
ml,  marca  sugerida  Produscreen  ou 
superior.

15 20 un Estojo  de  seguranca  com 10  laminas 
retas largas com 18 mm.

16 25 kg Estopa branca, pacote de 1kg

17 10 un
Fita  adesiva  tipo  durex  transparente, 
19mm x 50 m. Marca sugerida Eurocel 
ou superior.

18 10 un
Fita  adesiva  tipo  durex  transparente, 
45mm x 50m. Marca sugerida Eurocel 
ou superior.

19 35 un Fita  crepe  19mm  x  50m. Marca 
sugerida Rapifix ou superior.

20 15 un Fita crepe grande branca 50mm x 50m. 
Marca sugerida Rapifix ou superior. 

21 100 un Fita zebrada nas cores laranja e branca, 
com 7cm x 200m.

22 90 un

Fundo fosfatizante  Wash Primer  com 
catalizador,  kit  900  ml,  marcas 
sugeridas  Autocolor,  Glasurit,  Wanda 
ou superior.

23 200 un

Lâmpada  100w  130v:  lâmpada 
especial  para  semáforos,  vida  útil  de 
8.000/10.000  horas,  gás  argônio, 
filamento  em  liga  de  tungstênio 
reforçado,  sustentado  por  9  (nove) 
suportes,  bulbo  A-19  transparente  e 
rosca  E-27/27  em  latão,  Potência 
100w, tensão 130 v.
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ITEM QUANT. UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA/
MODELO

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

24 200 un

Lâmpada  100w  235v:  lâmpada 
especial  para  semáforos,  vida  útil  de 
8.000/10.000  horas,  gás  argônio, 
filamento  em  liga  de  tungstênio 
reforçado,  sustentado  por  9  (nove) 
suportes,  bulbo  A-19  transparente  e 
rosca  E-27/27  em  latão,  Potência 
100w, tensão 235 v.

25 100 un

Lâmpada 60w 130v: lâmpada especial 
para  semáforos,  vida  útil  de 
8.000/10.000  horas,  gás  argônio, 
filamento  em  liga  de  tungstênio 
reforçado,  sustentado  por  9  (nove) 
suportes,  bulbo  A-19  transparente  e 
rosca E-27/27 em Potência 60w, tensao 
130 v.

26 200 un

Lâmpada 60w 235v: lâmpada especial 
para  semáforos,  vida  útil  de 
8.000/10.000  horas,  gás  argônio, 
filamento  em  liga  de  tungstênio 
reforçado,  sustentado  por  9  (nove) 
suportes,  bulbo  A-19  transparente  e 
rosca E-27/27 em Potência 60w, tensao 
235 v.

27 20 un Lâmpada  fluorescente  40  watts  127 
volts, partida rápida. 

28 30 fl Lixa  d'agua  nº  180,  marca  sugerida 
3M, Norton ou superior.

29 30 fl Lixa  de  ferro  nº  36,  marca  sugerida 
3M, Norton ou superior.

30 08 par Luva  de  couro  meio  dedo  para 
motociclista, tamanho G.

31 01 un

Maçarico Lança Chama para botijão à 
gás,  ponta/haste  (tubo)  1,00m,  bico 
difusor  de  latão,  canopla  PVC  alta 
resistência, regulagem do fluxo do gás 
através  de 02 válvulas  de regulagem, 
sendo 01 válvula agulha - após ponta e 
01 válvula agulha - após acoplamento 
do botijão.  
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ITEM QUANT. UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA/
MODELO

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

32 02 m

Mangueira  GLD  DI  3/16'  (4,7mm), 
homologada NBR 13419/ tipo 1 DN 13 
gases  -  GLP/  GN/  GNF,  02 
acoplamentos  -  material  latão, 
abraçadeira - aluminio prensado.

33 02 kg Massa de polir. Marca sugerida 3M ou 
superior

34 10 m Nylon monofilamento 120 fios.

35 20 m Nylon monofilamento 77 fios.

36 12 un
Óculos  de  proteção  com lente  cristal 
para  motociclista,  com certificado  de 
aprovacao do Ministerio do Trabalho e 
INMETRO.

37 1.000 un
Parafuso galvanizado de 1/4' x 1 1/2', 
cabeça  sextavada,  com  porcas  e 
arruelas.

38 1.500 un
Parafuso  galvanizado,  1/4'  x  3  1/2', 
cabeça francesa, com porcas e arruelas.
  

39 1.000 un
Parafuso  galvanizado,  1/4'  x  3/4', 
cabeça  sextavada,  com  porcas  e 
arruelas.  

40 03 rl

Película  não  refletiva  para  confecção 
de legenda, Tipo IV-B (NBR 14644), 
medindo  1,02  x  20  m,  na  cor  preta, 
marca sugerida 3M.

41 02 rl

Película refletiva com esferas inclusas, 
Tipo I-A (NBR 14644), medindo 1,02 
x 20 m, na cor amarela, marca sugerida 
3M.

42 01 rl

Película refletiva com esferas inclusas, 
Tipo I-A (NBR 14644), medindo 1,02 
x 20 m,  na cor  azul. Marca sugerida 
3M.

43 03 rl

Película refletiva com esferas inclusas, 
Tipo I-A (NBR 14644), medindo 1,02 
x 20 m, na cor branca. Marca sugerida 
3M.
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ITEM QUANT. UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA/
MODELO

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

44 01 rl

Película refletiva com esferas inclusas, 
Tipo I-A (NBR 14644), medindo 1,02 
x  20  m,  na  cor  marrom. Marca 
sugerida 3M.

45 01 rl

Película refletiva com esferas inclusas, 
Tipo I-A (NBR 14644), medindo 1,02 
x 20 m, na cor verde. Marca sugerida 
3M.

46 02 rl

Película refletiva com esferas inclusas, 
Tipo I-A (NBR 14644), medindo 1,05 
x 20 m, na cor laranja. Marca sugerida 
3M.

47 03 rl
Película refletiva com esferas inclusas, 
Tipo I-A (NBR 14644), medindo 1,02 
x  20  m,  na  cor  vermelha. Marca 
sugerida 3M.

48 10 un
Reator de 2 x 40 watts eletronico - 127 
volts.

49 30 l
Removedor pastoso lata 900 ml. Marca 
sugerida  Autocolor,  Glasurit  ou 
superior.

50 05 un
Respirador  com  cartucho  duplo 
semifacial modelo 6200 médio.  Marca 
sugerida 3M ou superior, CA 4115.

51 03 un
Rodo poliuretânico, 8 mm x 2 cm x 1 
m.  Marcas  sugeridas  Saturno, 
Produscreen ou superior.

52 01 un
Rolo  de  solda  branca  para 
componentes eletrônicos 500 gramas.  

53 05 un Sensibilizante  101  100  ml,  marca 
sugerida Produscreen ou superior.

54 03 gl
Solução de limpeza P273-901, galão 5 
litros.  Marca  sugerida  autocolor  ou 
superior.

55 20 un
Soquete  de  louça  para  lâmpada 
incandescente.

56 100 un Terminal tipo agulha para cabo de 1,5 
mm.
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ITEM QUANT. UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA/
MODELO

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

57 40 gl
Thinner 1001 galão 5,0 litros. Marcas 
sugeridas  Tempo,  3500  MG  ou 
superior.

58 05 gl Thinner  2002 galão  5,0  litros.  Marca 
sugerida Tempo ou superior.

59 20 gl
Thinner  a  granel,  galão  de  5,0  litros. 
Marcas  sugeridas  Tempo,  MG  ou 
superior.

60 12 gl

Tinta  automotiva  esmalte  sintetico, 
galão  3,6  litros,  na  cor  preto  fosco, 
direto  da  fábrica.  Marcas  sugeridas 
Brasilux,  Autocolor,  Duponte, 
Lazzuril, Glasurit, Wanda ou superior.

61 12 kit

Tinta  automotiva  PU  brilhante, 
vermelho monte carlo Fiat 90, catalise 
3  x  1,  galão  3,6  l.  contendo  12 
catalisadores  para  PU  900  ml  e  16 
diluentes  para  PU 900  ml  (direto  da 
fábrica), obs: a tinta, o catalisador e o 
diluente  devem ser  da mesma marca, 
na  proporção  recomendada  pelo 
fabricante. Marcas sugeridas Brasilux, 
Autocolor,  Duponte,  Lazzuril, 
Glasurit, Wanda ou superior.

62 08 gl

Tinta automotiva sintética branco puro, 
galao 3,6 l. (direto da fabrica). Marcas 
sugeridas  Brasilux,  Autocolor, 
Duponte, Lazzuril, Glasurit, Wanda ou 
superior.

63 16 un

Tinta  epoxi  automotiva,  catalizada  e 
diluída na cor preta (aplicada direto na 
chapa viva), direto da fábrica, gl 3,6l. 
obs:  a  tinta,  catalizador  e  o  diluente 
devem  ser  na  mesma  marca,  na 
proporção  recomendada  pelo 
fabricante. Marcas sugeridas Brasilux, 
Autocolor,  Duponte,  Lazzuril, 
Glasurit, Wanda ou superior.

64 05 un
Tinta  serigráfica  APP  poliuretânica, 
branca,  ref.  001,  lata  900  ml,  marca 
sugerida  Produscreen  ou  superior. 
(direto da fábrica)

Empresa Municipal de Planej. Gestão e Educ. em Trânsito e Transportes de Montes Claros - MCTrans
Rua Carlos Paulino Cardoso, 401 - Vila Exposição - CEP: 39.400-218
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

.............................timbre ou identificação do licitante...............

À

Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros – 
MCTrans.
Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos

Prezados Senhores:

Atendendo ao Pregão nº __________________, apresentamos nossa Proposta de Preços, conforme 
abaixo especificado:

ITEM QUANT. UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA/
MODELO

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

Valor R$_________(_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________)

Local e data

Assinatura e carimbo do representante legal

Empresa Municipal de Planej. Gestão e Educ. em Trânsito e Transportes de Montes Claros - MCTrans
Rua Carlos Paulino Cardoso, 401 - Vila Exposição - CEP: 39.400-218

Montes Claros/MG - (38) 3229-3434 Telefax: (38) 3229-3366
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

A  empresa______________________________,  cadastrada  no  CNPJ  sob  o 
nº______________________________, situada à _______________________por intermédio do (a) seu 
(a) representante ou procurador (a) declara a Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e educação em 
Trânsito e Transportes de Montes Claros – MCTrans, que atende a todas as condições de habilitação no 
processo licitatório nº_________________Edital de Pregão nº _________________ e se compromete a 
entregar o (s) bem (ns) e/ou a prestar o (s) serviço (s) que lhe for (em)  adjudicado (s) conforme a 
descrição do Anexo I deste Edital, desconsiderando qualquer erro que porventura houver cometido 
na elaboração da Proposta de Preços, e, também declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 
1.999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. Declara ainda, cumprir 
a Lei Municipal nº 3.084 de 28 de fevereiro de 2.003, que dispõe sobre aplicação de sanções às empresas 
sediadas  no  Município  em  descumprimento  da  Lei  de  Política  Nacional  para  Integração  da  Pessoa 
Portadora de Deficiência e Decreto Lei nº 3.928 de 20 de dezembro de 1.999 que dispõe sobre a Política 
Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.
Assinatura e carimbo do representante legal.

Empresa Municipal de Planej. Gestão e Educ. em Trânsito e Transportes de Montes Claros - MCTrans
Rua Carlos Paulino Cardoso, 401 - Vila Exposição - CEP: 39.400-218
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ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/10

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

___________________________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº 

_______________________________________,  sediada  na  cidade  de  _________________________, 

neste  ato  representada  pelo(a)  Sr(a)  ______________________________________,  residente  e 

domiciliado(a) à _________________________________, CPF nº ______________________________, 

detentor(a)  de  amplos  poderes  para  nomeação de  representante  para  que  lhe  faça  as  vezes  para  fins 

licitatórios,  confere  ao  Sr(a)  __________________________________,  portador  da  identidade  nº 

_______________________, CPF nº ________________________, com fim específico de representar o 

outorgante perante a Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e educação em Trânsito e Transportes 

de Montes Claros - MCTrans, no Pregão Presencial nº 0011/10, podendo assim retirar Editais, propor seu 

credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representante e assim, assinar atas, contratos de 

fornecimentos de materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos e enfim, todos os atos que se 

fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

_______________________________, ______ de _______ de _______.

_____________________________________

Outorgante (reconhecer firma)

______________________________________

Outorgado

Empresa Municipal de Planej. Gestão e Educ. em Trânsito e Transportes de Montes Claros - MCTrans
Rua Carlos Paulino Cardoso, 401 - Vila Exposição - CEP: 39.400-218

Montes Claros/MG - (38) 3229-3434 Telefax: (38) 3229-3366


