
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL (RETIFICADO)

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0174/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0069/2015

OBJETO: REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  FUTURA  E  EVENTUAL
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS CONTINUADOS  DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,
POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS
PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONTES CLAROS.

 

Empresa ____________________________________________________________

Pessoa para contato: __________________________________________________

Endereço: ___________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________

Cidade: ______________________________ Estado: ________________________

Telefone: __________________________ Fax: _____________________________

Recebemos, através do acesso à página www.montesclaros.mg.gov.br  → Licitações  
→ Pregão PMMC ou impresso cópia do instrumento convocatório da licitação acima
identificada.

Local: ________________, _____ de _____________ de _________.

_________________________________________
Assinatura

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre a Gerência de Compras deste Município e essa
Empresa, solicitamos o preenchimento do recibo de entrega do edital e envio ao
Setor Responsável por meio do fax (38) 3229-3182.
A não  remessa  do  recibo  exime  a  Gerência  de  Compras da  comunicação  de
eventuais  retificações  ocorridas  no  instrumento  convocatório,  bem  como  de
quaisquer informações adicionais.

Pregoeiro da Prefeitura de Montes Claros

http://www.montesclaros.mg.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

EDITAL DE LICITAÇÃO (RETIFICADO)

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0174/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0069/2015

OBJETO: REGISTRO  DE PREÇOS PARA  FUTURA E
EVENTUAL  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
CONTINUADOS  DE  MANUTENÇÃO  DE  VEÍCULOS  E
MÁQUINAS,  POR  DEMANDA,  COM  FORNECIMENTO
DE  PEÇAS  E  ACESSÓRIOS  ORIGINAIS  PARA
ATENDER  A  DEMANDA  DOS  VEÍCULOS  DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS.

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL:
Dia 30/07/2015, às 09h00min.

CONSULTAS  AO  EDITAL  E  DIVULGAÇÃO  DE
INFORMAÇÕES: na  internet no  site
www.montesclaros.mg.gov.br,  telefone (38)3229-3020 ou
na sala da Gerência de Compra, à Av. Cula Mangabeira,
211, Centro, Montes Claros/MG, CEP 39.401-002.

ESCLARECIMENTOS:
E-mail: pregao@montesclaros.mg.gov.br
Fac-símile (38)3229-3182.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília.

mailto:pregao@montesclaros.mg.gov.br
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
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PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, inscrito no CNPJ sob o no. 22.678.874/0001-
35, com endereço à Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, na Cidade de Mon-
tes Claros/MG, CEP. 39.401-002, torna pública a abertura do PROCESSO LICITA-
TÓRIO Nº. 0174/2014, na modalidade  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0069/2014, do
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para registro de preços, regido pelas Leis Federais
nº. 10.520/2002 e 8.666/93, Lei Complementar n°. 123/2006, Decretos Municipais nº.
2.111/2005 e 2.691/2010 e demais condições fixadas neste edital. 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1 - O Pregão será realizado em sessão pública, no dia e horário designados em epí-
grafe, na Sala de Pregões desta Prefeitura Municipal de Montes Claros, localizada à
Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, na Cidade de Montes Claros – MG. 

2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados
pelo Decreto Municipal nº. 3.271, de 13 de abril de 2015.

II - DO OBJETO

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada
para prestação de serviços continuados de manutenção de veículos e máquinas, por
demanda,  com  fornecimento  de  peças  e  acessórios  originais  para  atender  a
demanda dos veículos da Prefeitura Municipal de Montes Claros.

III - DA SECRETARIA SOLICITANTE

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

IV - DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

1 - Cópia deste edital encontra-se disponível na internet, no  site www.montescla-
ros.mg.gov.br, e ainda, poderá ser obtida na sala da Gerência de Compras desta
Prefeitura, localizada à Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, na Sala nº. 101,
na Cidade de Montes Claros – MG, no horário de 8h às 12h e de 14h às 18h.

2 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame
obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site www.mon-
tesclaros.mg.gov.br, bem como as publicações no Diário Oficial do Município, no en-
dereço eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/diariooficial, quando for o caso, com
vista a possíveis alterações e avisos.
2.1 - O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o proces-
so licitatório deverá, ao retirar o edital no site www.montesclaros.mg.gov.br, encami-
nhar à Gerência de Compras o recibo de retirada do edital.

http://www.montesclaros.mg.gov.br/
http://www.montesclaros.mg.gov.br/diariooficial
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
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3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o
e-mail pregao@montesclaros.mg.gov.br ou  via  fac-símile  (38)3229-3182,  até  02
(dois) dias úteis antes da data marcada para abertura das propostas.
3.1 - As respostas do Pregoeiro às solicitações de esclarecimentos serão encami-
nhadas por e-mail, fax, ou disponibilizadas no site www.montesclaros.mg.gov.br no
campo “Central de Compras”, no link correspondente a este edital, ficando acessí-
veis a todos os interessados.

4 - Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas até dois dias úteis
antes da data fixada para recebimento das propostas, mediante petição a ser envia-
da para o  e-mail pregao@montesclaros.mg.gov.br, ou protocolizadas na Seção de
Protocolo,  localizada  na  Avenida  Cula  Mangabeira,  n°  211,  Centro,  Montes
Claros/MG, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o requerimento, auxiliado pelo setor
técnico competente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
4.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital.
4.2 - O Município de Montes Claros não se responsabilizará por impugnações ende-
reçadas por outras formas ou outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido
acusado recebimento pelo Pregoeiro, e que, por isso, sejam intempestivas.
4.3 - Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada
nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a al-
teração não afetar a formulação das propostas.
4.3 - A decisão do Pregoeiro será enviada ao impugnante por e-mail, e será divulga-
da no  site www.montesclaros.mg.gov.br para conhecimento de todos os interessa-
dos.
4.4 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, o interessado que não o fi-
zer até às 17 (dezessete) horas do segundo dia útil que anteceder a data de realiza-
ção da Sessão Pública do Pregão.

V - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto
licitado, que preencherem as condições constantes deste Edital.

2 - Não poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas:
2.1 - que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação;
2.2 - que tenham sido declaradas suspensas de participar de licitação e impedidas
de contratar com o Município de Montes Claros, durante o prazo da sanção aplicada;
2.3 - que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da
União,  Estados,  Distrito  Federal,  Municípios  e  nas  respectivas  entidades  da
administração indireta, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida sua reabilitação;
2.4  -  que  tenham  sido  declaradas  impedidas  de  licitar   e  contratar  com  a
administração direta e indireta do Município de Montes Claros, durante o prazo da
sanção aplicada;
2.5 - que incidirem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93, observada a
exceção prevista no § 1º do art. 9º da mesma Lei;
2.6 - que incidirem nas hipóteses previstas no art. 100 da Lei Orgânica do Município
de Montes Claros;
2.7 - cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;
2.8 - estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

http://www.montesclaros.mg.gov.br/
mailto:pregao@montesclaros.mg.gov.br
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
mailto:pregao@montesclaros.mg.gov.br
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2.9 - integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não
agem representando interesse econômico em comum; 
2.10 - em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.

3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do
licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.

VI - DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO

1  -  A  proposta  e  os  documentos  para  habilitação  deverão  ser  apresentados,
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte
externa,  além do nome do proponente e todos os dados que o identifiquem,  os
seguintes dizeres:

Envelope nº. 1 - Proposta
Pregão Presencial nº. 0069/2015

Envelope nº. 2 - Habilitação
Pregão Presencial nº. 0069/2015

2 - Todos os documentos necessários à participação 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 membro da Equipe de Apoio.

3 - Serão aceitas propostas escritas enviadas pelo correio ou entregues por portador
sem poderes para formular propostas e praticar atos durante a sessão. O autor da
proposta não poderá dar lances ou praticar qualquer ato em seu favor durante a
sessão.

VII - DO CREDENCIAMENTO

1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
1.1 - 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 exercer direitos e assumir obrigações em de-
corrência de tal investidura;
1.2 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público 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 de-
mais  atos  pertinentes  ao certame,  acompanhado  do correspondente  documento,
dentre os indicados no item 1.1, que comprove os poderes do mandante para a ou-
torga.
1.3 - Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, Declaração
conforme modelo do Anexo IV do Edital.
1.4 - Declaração de Pleno atendimento, conforme modelo do Anexo III do Edital, ob-
servando-se que todo o teor do conteúdo encontrado no modelo deverá constar na
Declaração a ser entregue no certame.
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VIII - DA PROPOSTA COMERCIAL

1- A proposta de preço deverá ser legível e conter os seguintes elementos:
1.1 - Cabeçalho contendo todos os dados que identifiquem o licitante;
1.2 - Número do Pregão e do Processo em todas as páginas;
1.3 - Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especifica-
ções do Anexo I deste Edital; 
1.4 - Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e
por extenso (em caso de dúvida, prevalecerá o valor por extenso), apurado à data
de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão infla-
cionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as des-
pesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e to-
das as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da
presente licitação;
1.5 - Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.

2 - Poderão ser cotados números até 02 (duas) casas após a vírgula.

3 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 

4 - O preço ofertado, salvo hipóteses legais, permanecerá fixo e irreajustável.

5 - Serão desclassificadas as propostas que:
5.1 - não atendam as exigências e requisitos estabelecidos neste Edital ou impo-
nham condições;
5.2 - apresentem valores manifestamente inexequíveis;
5.3 - sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de
impedir o julgamento.

6 - Não serão motivos de desclassificação as simples omissões irrelevantes para o
entendimento da proposta e que não causem prejuízo à Administração.

7 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo lici-
tante, no ato da entrega de sua Proposta Comercial. 

8 -  O encaminhamento da Proposta Comercial  pressupõe pleno conhecimento e
atendimento às exigências previstas neste Edital.

9.1. O critério de julgamento será o de menor preço para integralidade do objeto de
cada lote, representado pelo valor obtido pela fórmula VT = MO x 4 + (R$100 - D) x
6, indicada no item 15 do Anexo I – Termo de Referência deste Edital, desde que
observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste instrumento
convocatório e seus anexos.
9.1.1. O valor da hora de manutenção preventiva e/ou corretiva será o indicado na
proposta ganhadora e o tempo de execução de cada serviço será o indicado na
Tabela de Tempos de Reparos dos fabricantes de veículos, que deverá fazer parte
integrante da proposta; e,
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9.1.2. O percentual de desconto deverá ser aplicado sobre todas as peças, em todos
os veículos, obedecendo-se a Tabela de Preços a Varejo das Peças e Acessórios
dos fabricantes de veículos, que deverá fazer parte integrante da proposta.
9.2. No julgamento das propostas, atendidas as condições estabelecidas no Anexo I
- Termo de Referência, será declarada vencedora a proposta que obtiver o menor
preço para integralidade do objeto de cada lote, representado pelo valor obtido pela
fórmula descrita no item 9.1.

IX - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

1  -  No  Envelope  contendo  os  "Documentos  de  Habilitação"  deverão  conter  os
documentos a seguir relacionados:

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
1.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual;
1.1.2  -  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  e  alterações  em  vigor,
devidamente registrado, e, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de
sociedade  por  ações,  acompanhado  do  documento  de  eleição  de  seus
administradores;
1.1.3 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de
prova da diretoria em exercício;
1.1.4 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em  funcionamento  expedido  no  país  e  ato  de  registro  ou  autorização  para
funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

1.2 - REGULARIDADE FISCAL:
1.2.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
1.2.2  -  prova  de  regularidade  com  as  Fazendas  Federal,  Estadual  e  Municipal,
relativa à sede do licitante;
1.2.3 - prova de regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS),  para
as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 8.212 de 24 de julho de 1991;
1.2.4 - prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
1.2.5 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante  a  apresentação  de  certidão  negativa,  nos  termos  do  Título  VII-A  da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no. 5.452, de 1o de
maio de 1943 (CNDT).

1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
1.3.1  -  Certidão  negativa  de  pedido  de  falência  ou  em recuperação  de  crédito,
expedido pelo distribuidor judicial de sua sede.

1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
1.4.1  -  As  Empresas  Licitantes  deverão  apresentar  comprovante  de  registro  ou
inscrição na entidade que fiscaliza a atividade, relacionada com o objeto.

2 -  Serão aceitas  como prova de regularidade para com as Fazendas Públicas,
certidões positivas com efeito de negativas, e certidões positivas que noticiem em
seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade
suspensa.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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3 - Os documentos relacionados neste Título, exceto os itens 1.1.4, 1.2.1, 1.3.1 e
1.4.1,  poderão  ser  substituídos  pelo  C.R.C.  -  PREGÃO (Certificado  de  Registro
Cadastral do Pregão), emitido pela Gerência de Compras da Prefeitura Municipal de
Montes  Claros/MG,  em  vigor  na  data  da  entrega  dos  envelopes,  desde  que
expressamente indicados no referido cadastro.
3.1  -  No  caso  de  não  constar  no  C.R.C.  -  PREGÃO  da  Gerência  de  Compras
quaisquer  documentos  exigidos  neste  título,  o  licitante  deverá  complementar  a
documentação exigida.
3.2  -  Se  os  documentos  relacionados  no  C.R.C.  -  PREGÃO  da  Gerência  de
Compras  estiverem  com  os  prazos  vencidos,  deverão  ser  apresentados  novos
documentos, em vigor.

4 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal prevista no item 1.2.2 e prova
de regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), constante do item
1.2.3, poderão ser substituídas pela Certidão Unificada expedida conjuntamente pela
Secretaria de Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) com vigência a partir de 03/11/2014.

5 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em
desacordo com o previsto neste título inabilitará o licitante.

6 -  Uma vez incluído no processo licitatório,  nenhum documento será devolvido,
salvo o original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.

7  -  Sob pena de inabilitação,  todos os  documentos deverão estar  em nome do
proponente  e,  preferencialmente,  com  número  do  CNPJ  e  com  o  endereço
respectivo, observando ainda o que segue, conforme preceitua a legislação vigente:
7.1 - se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz;
7.2 - se o proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial,  exceto  aqueles  documentos  que,  pela  própria  natureza,  comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

8 - A Microempresa - ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverão apresentar
toda  a  documentação  exigida  para  a  habilitação,  inclusive  os  documentos
comprobatórios  da  regularidade  fiscal,  mesmo  que  estes  apresentem  alguma
restrição.
8.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial  corresponderá ao
momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério do Contratante, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de negativa.
8.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento,
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.
8.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05 (cinco) dias
úteis inicialmente concedidos.
8.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo
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81 da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação.

9 - Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência
plena na data fixada para sua apresentação.
9.1 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão
expedidor deverão ser datados dos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data de
abertura do Pregão.

10  -  O  licitante  obriga-se,  nos  termos  do  modelo  de  Declaração  de  Pleno
Atendimento - Anexo III deste Edital, a declarar a superveniência de fato impeditivo
da habilitação, observadas as penalidades cabíveis.

X - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

1  -  No  horário  e  local  indicados  no  preâmbulo,  será  aberta  a  sessão  de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame.

2 - Encerrada a fase de credenciamento, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão do
Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início
ao  recebimento  dos  envelopes  contendo  a  Proposta  e  a  Documentação  de
Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances,
com observância dos seguintes critérios:
4.1  -  Seleção  da  proposta  de  menor  preço  e  as  demais  com  preços  até  10%
superiores àquela.
4.2 -  Não havendo pelo menos 03 (três)  preços na condição definida na alínea
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até
o máximo de 03 (três).
4.3  -  No  caso  de  empate  nos  preços,  serão  admitidas  todas  as  propostas
empatadas, independentemente do número de licitantes.
5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e
os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso
de empate de preços.

6 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação
de  lances  em  relação  aos  demais  empatados,  e  assim  sucessivamente  até  a
definição completa da ordem de lances.

7 - Os lances deverão ser formulados por itens, em valores distintos e decrescentes,
inferiores  à  proposta  de  menor  preço,  observada  a  redução  mínima,  que  será
estipulada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio no ato do pregão, aplicável inclusive
em relação ao primeiro.
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8 -  Na licitação será  assegurada,  como critério  de  desempate,  a  preferência  de
contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
8.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco
por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

9 - Para efeito do disposto na cláusula anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á
da seguinte forma:
9.1 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior  àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
9.2 - Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
na  forma  do  item  9,  serão  convocadas  as  remanescentes  que  porventura   se
enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° do artigo 44 da Lei Complementar n°. 123/06,
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
9.3  -  No  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pela  Microempresas  e
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos  nos
§§ 1° e 2° do artigo 44 da Lei Complementar n°. 123/06, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

10 - Na hipótese da não contratação das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte,  o  objeto  licitado  será  adjudicado  em  favor  da  proposta  originalmente
vencedora do certame.

11  -  O  disposto  anteriormente  em  relação  às  Microempresas  e  Empresas  de
Pequeno  Porte  só  se  aplicará  quando  a  melhor  oferta  inicial  não  tiver  sido
apresentada por Microempresa ou empresa de pequeno porte.

12  -  A  Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte  só  poderá  usufruir  dos
benefícios legais se fizer constar na fase do credenciamento a documentação que
comprove esta condição.

13 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
dessa etapa declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta.

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

15 -  O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta  de menor valor com a
finalidade de redução do preço.

16 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes, apurados
mediante pesquisa realizada pelo Órgão Solicitante, já juntada aos autos. 

17  -  Após  a  negociação,  se  houver,  o  Pregoeiro  examinará  a  aceitabilidade  do
menor preço, decidindo motivadamente a respeito.
17.1  -  Considerada  aceitável  a  oferta  de  menor  preço,  será  aberto  o  envelope
contendo os documentos de habilitação de seu autor.
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18  -  Eventuais  falhas,  omissões  ou  outras  irregularidades  nos  documentos  de
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão,
até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante verificação efetuada por meio
eletrônico hábil de informações.
18.1 -  A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos
autos  os  documentos  passíveis  de  obtenção  por  meio  eletrônico,  salvo
impossibilidade devidamente justificada.
18.2  -  A  Administração  Pública  Municipal  não  se  responsabilizará  pela  eventual
indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações no momento da verificação.
Ocorrendo  essa  indisponibilidade  e  não  sendo  apresentados  os  documentos
alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.

19 - Para aferir  o exato cumprimento das condições estabelecidas no título IX, o
Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do
Município de Montes Claros/MG.

20 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o
licitante será habilitado e declarado vencedor do certame.

21 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará
as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado
vencedor.

22 - Da Sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os
atos do procedimento e as ocorrências relevantes, e que, no final será assinada pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio.

XI - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

1 - No final da sessão, o 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 os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar  contrarrazões  em igual  número  de  dias,  que  começarão  a  correr  no
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

2  -  A  ausência  de  manifestação  imediata  e  motivada  da  licitante  importará  na
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro
ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo à Autoridade Competente
para a homologação.

3 - As razões e respectivas contrarrazões recursais deverão ser encaminhadas para
o  endereço  eletrônico  pregao@montesclaros.mg.gov.br ou  ser  protocolizado  na
Seção de Protocolo da Prefeitura Municipal de Montes Claros até às 17h do último
dia  do  prazo,  em  uma  via  original,  contendo  razão  social,  número  do  CNPJ  e
endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante
legal  ou  credenciado  do  licitante,  acompanhado  de  cópia  do  documento  de

mailto:pregao@montesclaros.mg.gov.br
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identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação legal.
3.1 - O Pregoeiro não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas
por  outras  formas  ou  outros  endereços  eletrônicos,  e  que,  por  isso,  sejam
intempestivas ou não sejam recebidas.

4  -  Interposto  o  recurso,  o  Pregoeiro  poderá  reconsiderar  a  sua  decisão  ou
encaminhá-lo devidamente informado à Autoridade Competente. 

5 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Sendo
decididos  e  se  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  Autoridade
Competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o
procedimento.

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

7 - O registro de preços será feito dos itens do objeto.

XII - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP

1 - O setor gerenciador da ARP, gestor/fiscal das contratações dela decorrentes,
será a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.

2 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e o
número de fornecedores a terem seus preços registrados, o Município de Montes
Claros  convocará  os  adjudicatários  para  assinarem  a  ARP,  em  prazo  a  ser
estabelecido  pela  Gerência  de  Compras,  observado  o  prazo  de  validade  da
proposta, sob pena de decair do direito a ter seu preço registrado, na forma do artigo
81 da Lei 8.666/93.

3 - Se os licitantes adjudicatários, convocados dentro do prazo de validade de suas
propostas, deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo
com justificativa aceita pela Gerência de Compras do Município de Montes Claros, o
Pregoeiro,  examinará  as  propostas  subsequentes  e  a  habilitação  dos  licitantes,
segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao Edital,
podendo ainda, negociar o preço.

4 - A ARP terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

5 -  A ARP não obriga o Município de Montes Claros a efetivar  as contratações,
podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida
a  legislação  pertinente,  hipótese  em  que,  em  igualdade  de  condições,  os
beneficiários do registro terão preferência.
5.1 - A critério do Município de Montes Claros, obedecida a ordem de classificação,
os  fornecedores,  cujo(s)  preço(s)  tenha(m)  sido  registrado(s)  na  ARP,  será(ão)
convocado(s) pela Gerência de Compras, mediante Ordem de Serviço, para fornecer
os itens na forma e prazos previstos, estando as obrigações assumidas vinculadas à
proposta, ao Edital e a Ata.
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6  -  O  setor  gerenciador  avaliará  o  mercado  constantemente,  promovendo,  se
necessário, as negociações ao ajustamento dos preços, publicando, trimestralmente,
os preços registrados.

7 - Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o
setor  gerenciador  negociará  com  o  fornecedor  sua  redução,  caso  contrário,  o
signatário da Ata poderá requerer, por escrito, o cancelamento do registro do seu
preço, devendo anexar ao requerimento documentação comprobatória.

8 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço registrado em razão de
incompatibilidade deste com o preço vigente no mercado, mediante petição a ser
protocolizada na  Seção de Protocolo, localizada na Avenida Cula Mangabeira, n°
211, Centro, Montes Claros – MG, dirigida à Gerência de Compras do Município de
Montes Claros.

9 - O fornecedor, antes de ser convocado para a retirada da Nota de Empenho,
poderá requerer ao setor gerenciador, por escrito, o cancelamento do registro, se o
preço  de  mercado  tornar-se  superior  ao  registrado  ou  por  outro  motivo
superveniente, devendo apresentar documentação comprobatória do fato alegado,
ressalvada  a  possibilidade  de  reequilíbrio  econômico-financeiro,  nos  termos  da
alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº. 8.666/93.
9.1 - Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará exonerado da
aplicação de penalidade.

10 - Cancelados os registros, o Município de Montes Claros poderá convocar os
demais  fornecedores,  na  ordem de  classificação,  visando  igual  oportunidade  de
negociação.
10.1  -  Não  havendo  êxito  nas  negociações,  e  não  existindo  outros  preços
registrados,  o  Município  de  Montes  Claros  procederá  à  revogação  da  ARP,
relativamente ao item que restar frustrado.

11  -  O  gestor  da  ARP  deverá  realizar  o  controle  do  fornecimento  dos  itens,
qualitativa  e  quantitativamente,  visando,  inclusive,  que  não  se  exceda  o  limite
estimado para a contratação.

12  -  Na  hipótese  de  se  atingir  o  limite  inicialmente  estimado  na  ARP  para
contratação,  o  Município,  para  atender  a  seus  interesses,  poderá  aumentar
quantitativos,  anotando-os,  na própria  ARP, sem que isto  implique alteração dos
preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65,
da Lei no. 8.666/93.

XIII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1  -  O  licitante  que  deixar  de  entregar  documentação  exigida  para  o  certame,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do
certame,  não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  a  execução  do  contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e
contratar com a Administração Pública do Município de Montes Claros e, se for o
caso,  será descredenciado do Cadastro Geral  de Fornecedores do Município  de
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Montes Claros, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas
neste edital e das demais cominações legais.

XIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
I - Termo de Referência;
II - Modelo de Proposta Comercial;
III - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento;
IV - Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP;
V - Minuta da Ata de Registro de Preços;
VI - Minuta de Contrato.

2  -  O  licitante  é  responsável  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações
prestadas  e  dos  documentos  apresentados  em qualquer  fase  desta  licitação.  A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas  implicará  imediata  desclassificação  ou  inabilitação  do  licitante,  ou  a
rescisão  contratual,  sem  prejuízo  das  sanções  administrativas,  civis  e  penais
cabíveis.

3 -  Uma vez incluído no processo licitatório,  nenhum documento será devolvido,
salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.

4  -  Na análise  da  documentação e  no julgamento  das  Propostas  Comerciais,  o
Pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de
profissionais especializados.

5  -  Toda  a  documentação  apresentada  neste  Edital  e  seus  anexos  são
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um
documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.

6 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras,
durante  o  certame,  e  relevar  omissões  e  erros  formais,  observadas  na
documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo
possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a
instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do artigo 43 da Lei nº. 8.666/93.
6.1  -  O  não  cumprimento  da  diligência  poderá  ensejar  a  desclassificação  da
proposta ou a inabilitação do licitante.

7 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos
termos e condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que
disciplinam a matéria.

8 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o
Município de Montes Claros revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse
público, derivadas de fato superveniente, comprovado, ou anulá-la por ilegalidade,
de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado
no sistema para conhecimento dos licitantes.
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9 - O Município de Montes Claros poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a
qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

10 - Para atender a seus interesses, o Município de Montes Claros poderá alterar
quantitativos,  sem  que  isto  implique  alteração  dos  preços  unitários  ofertados,
obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65, da Lei no. 8.666/93.

11 - Fica eleito o foro da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, para
dirimir  eventuais  conflitos de interesses decorrentes desta licitação,  valendo esta
cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser.

Montes Claros, 16 de julho de 2015.

Karen Daniela Magalhães de Castro
Pregoeira

Heidy Cristina Boaventura Siqueira
Assessora Jurídica – OAB/MG 115.488
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de
manutenção de veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de
reposição e acessórios originais, compreendendo mecânica e elétrica, lanternagem
e pintura, balanceamento de roda e alinhamento de direção, assistência de socorro
mecânico,  capotaria  e  tapeçaria,  troca  de  óleo  e  lubrificante,  reparo  e  troca  de
pneu/roda (borracharia), ar condicionado, substituição de vidro e película de controle
solar,  serviço  acessório  de  som  veicular,  e  serviços  de  manutenção/revisão  de
veículos  cobertos  pela  garantia  de  fábrica  nas  oficinas  das  empresas
concessionárias do(s)  fabricante(s) dos veículos,  nos veículos de propriedade da
Prefeitura Municipal de Montes Claros, ficando desde já prevista a inclusão de novos
veículos adquiridos durante a vigência do contrato, respeitada as mesmas condições
aqui estabelecidas. 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Montes Claros, em suas decisões administrativas com a
finalidade de viabilizar um melhor gerenciamento dos serviços prestados, evitando o
desperdício de recursos, e buscando minimizar os riscos de eventuais prejuízos à
Administração  e/ou  de  comprometimento  da  qualidade  dos  serviços,  optou  pela
ampliação da frota de veículos automotores. Tais serviços de transporte destinam-se
ao apoio de Atividades Complementares, necessárias ao bom funcionamento deste
Órgão, e neste caso, os serviços de manutenção veicular, são indispensáveis. Esta
nova  contratação  visa  atender  aos veículos  da Prefeitura,  assegurando  assim a
continuidade  dos  serviços  referenciados.  Ademais,  além  da  salvaguarda  do
patrimônio público, a referida manutenção automotiva também se torna necessária
com vistas à segurança dos seus usuários.

3. TERMINOLOGIA
3.1.  Manutenção:  É  o  conjunto  de  atividades  realizadas  com  a  finalidade  de
conservar ou recolocar o veículo em condições ideais de funcionamento, por meio
de manutenções periódicas e corretivas.
3.1.1. Manutenção Preventiva: Revisão regular a cada 10.000 km ou 01 (um) ano
com o intuito de proporcionar as melhores condições de desempenho do veículo no
tocante  ao  seu  funcionamento,  rendimento  e  segurança,  compreendendo  a
substituição  de  componentes  com  vida  útil  predeterminada,  tais  como  óleo,
elementos de filtros, correias, velas, bicos injetores, pastilhas e outros e a verificação
de defeitos que possam resultar na indisponibilidade do mesmo. Devem obedecer às
determinações existentes no manual de cada fabricante. Os serviços que exigirem a
troca de peças deverão ser feitos mediante prévia autorização do Fiscal do Contrato.
3.1.2.  Manutenção  Corretiva:  Atividade  que  visa  tornar  operacional  o  veículo
ocasionalmente desativado ou com funcionamento debilitado em razão de defeitos e
desgastes  originados  pelo  uso,  quebra  de  componentes,  colisões  ou  falha  no
processo fabril.

3.2. Serviço de Reboque: Serviços de socorro através de veículo do tipo guincho.

3.3. Serviço de Mecânica Geral:  Consiste em serviços de mecânica em motores
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movidos  à  gasolina,  álcool  e  diesel,  caixa  de  câmbio,  carburação  e/ou  bomba
injetora, sistema de injeção, velas, carburadores, mangas e eixo de transmissão,
bombas  d'água  e  de  gasolina,  freios,  embreagem,  rolamentos,  retentores,
radiadores,  válvulas,  diferencial,  distribuição,  direção,  engrenagens,  magnetos,
mancais, bielas, pistões e outros serviços.

3.4. Serviço de Lanternagem: Serviços de troca e/ou conserto de lataria.

3.5.  Serviço  de Pintura:  Serviços  de pintura  automotiva  externa ou interna,  com
polimento, e/ou faixa de identificação do veículo, com secagem rápida.

3.6.  Serviço  de  Capotaria:  Serviços  de  substituição  ou  conserto  de  estofados  e
cobertura interna do veículo,  bem como a parte mecânica do funcionamento dos
bancos, portas, cintos de segurança e borrachas das portas.

3.7.  Serviço em Sistema Elétrico:  Serviço  de substituição ou conserto  de partes
elétricas  dos  veículos  (faróis,  lâmpadas,  fusíveis,  condutores,  comandos,  setas,
vidros elétricos, limpadores de para-brisa e outros).

3.8.  Serviço  em  Sistema  Hidráulico:  Serviços  de  substituição  ou  conserto  nos
sistemas hidráulicos dos veículos (freios, direção e outros).

3.9. Serviço de Borracharia completa: Consiste em remendos em pneus, com e sem
câmara de ar, troca de pneus, câmaras de ar, colocação de rodas, calotas, entre
outros serviços afins.

3.10. Serviço de Balanceamento e Alinhamento: Serviços de regulagem do sistema
de rodagem do veículo.

3.11.  Serviço  de  Suspensão:  Serviço  de  substituição  e/ou  conserto  de
amortecedores, estabilizadores, borrachas, calços, balanças e outros serviços.

3.12.  Serviço  de  Instalação  de  Acessórios:  Serviço  de  instalação  de  qualquer
acessório indispensável ao funcionamento ou segurança dos veículos.

3.13. Serviço de Vidraceiro: Serviços de substituição dos vidros frontal, traseiro e
lateral, borrachas dos vidros, polimento dos para-brisas e colocação de película.

3.14. Serviço de Ar condicionado: Serviços de reparo do sistema de resfriamento do
ar do interior do veículo.

4. FROTA ATUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
4.1. A frota atual conta com 44 (quarenta e quatro) motocicletas, 244 (duzentos e
quarenta e quatro) veículos leves, 98 (noventa e oito) veículos pesados, e 24 (vinte e
quatro) máquinas pesadas, conforme apontado abaixo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

RELAÇÃO DE VEICULOS LEVES: MOTOCICLETAS 

Item Ordem Placa Marca/Modelo Mod / Fab.
1. 2 GYH-1200 Honda/CG 125/Titan KS 2001/01
2. 3 GYH1124 Honda/CG125 199/99
3. 4 GYH1125 Honda/CG125 199/99
4. 5 GYH1126 Honda/CG125 199/99
5. 6 GYH1303 Honda/CG125 199/99
6. 10 HCB 4923 Honda/NXR 125 Broz 2005/05
7. 11 HCB 4924 Honda/NXR 125 Broz 2005/05
8. 20 HDA 3428 Honda/NXR 125 Bros 2005/05
9. 33 HMX 8490 Honda/NXR 150 Bros 2009/2010
10. 34 HMX 8565 Honda/NXR 150 Bros 2009/2010
11. 35 HLK 1294 Honda/CG 150 Titan Mix 2010/2010
12. 36 HLK 1306 Honda/CG 150 Titan Mix 2010/2010
13. 37 HLK 1328 Honda/CG 150 Titan Mix 2010/2010
14. 38 HFE 6310 Honda/CG125 FAN KS 2011/2012
15. 43 OME 8444 Honda/NXR 150 Bros ES 2012/2012
16. 44 OME 6155 Honda/CG150 FAN ESI 2012/2012
17. 45 OME 8250 Honda/CG150 FAN ESI 2012/2012
18. 7 GYD7041 Yamaha/YBR 125 2002/02
19. 8 HBB 3254 Yamaha/XTZ 2004/04
20. 9 HCB 4302 Yamaha/ YBR 125 2005/05
21. 12 HDA 3137 Yamaha/YBR 125E 2005/05
22. 13 HDA 3138 Yamaha/YBR 125E 2005/05
23. 14 HDA 3145 Yamaha/YBR 125E 2005/05
24. 15 HDA 3146 Yamaha/YBR 125E 2005/05
25. 16 HDA 3151 Yamaha/YBR 125E 2005/05
26. 17 HDA 3152 Yamaha/XTZ 125E 2005/05
27. 18 HDA 3153 Yamaha/XTZ 125E 2005/05
28. 19 HDA 3169 Yamaha/YBR 125E 2005/05
29. 21 HDA 4117 Yamaha/XTZ 125E 2005/05
30. 22 HDA 4170 Yamaha/XTZ 125E 2005/05
31. 23 HDA 4149 Yamaha/XTZ 125E 2005/05
32. 24 HET 1124 Yamaha/XTZ 125E 2006/06
33. 25 HGQ 4729 Yamaha/YBR 125E 2007/2008
34. 39 OMG 2473 Yamaha/Lander XTZ 250 2012/2012
35. 40 OMG 2474 Yamaha/Lander XTZ 250 2012/2012
36. 41 OMG 2476 Yamaha/Lander XTZ 250 2012/2012
37. 42 OMG 6826 Yamaha/Lander XTZ 250 2012/2012
38. 26 HLS 5799 Dafra/Speed 150 2009/2010
39. 27 HLS 5809 Dafra/Speed 150 2009/10
40. 28 HLS 5892 Dafra/Speed 150 2009/2010
41. 29 HLS 5894 Dafra/Speed 150 2009/2010
42. 30 HLS 5988 Dafra/Speed 150 2009/2010
43. 31 HMX 8247 Dafra/Speed 150 2009/2010
44. 32 HMX 8316 Dafra/Speed 150 2009/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

RELAÇÃO DE VEICULOS LEVES: AUTOMÓVEIS, CAMINHONETES E VANS 

Item Ordem Placa Marca/Modelo Mod / Fab.
1. 46 PUP 0567 VW/Up Take MA 2014/2015
2. 47 PUP 0581 VW/Up Take MA 2014/2015
3. 48 PUP 0589 VW/Up Take MA 2014/2015
4. 49 PUP 0596 VW/Up Take MA 2014/2015
5. 50 PUP 0610 VW/Spacefox Trend GII 2014/2015
6. 51 PUP 0625 VW/Up Take MA 2014/2015
7. 52 PUP 0634 VW/Up Take MA 2014/2015
8. 53 PUP 0640 VW/Up Take MA 2014/2015
9. 54 PUP 0654 VW/Spacefox Trend GII 2014/2015
10. 55 PUP 0670 VW/Up Take MA 2014/2015
11. 56 PUP 0661 VW/Up Take MA 2014/2015
12. 57 PUP 0676 VW/Up Take MA 2014/2015
13. 58 PUP 0684 VW/Up Take MA 2014/2015
14. 59 PUP 0692 VW/Up Take MA 2014/2015
15. 60 PUP 0716 VW/Up Take MA 2014/2015
16. 61 PUP 0721 VW/Up Take MA 2014/2015
17. 62 PUP 0736 VW/Spacefox Trend GII 2014/2015
18. 63 PUP 0790 VW/Up Take MA 2014/2015
19. 64 PUP 0817 VW/Up Take MA 2014/2015
20. 65 PUP 0827 VW/Up Take MA 2014/2015
21. 66 PUP 0837 VW/Spacefox Trend GII 2014/2015
22. 67 PUP 0848 VW/Up Take MA 2014/2015
23. 68 PUP 0855 VW/Up Take MA 2014/2015
24. 94 HLF 3934 VW/Gol 1.0 GIV 2010/2011
25. 97 HLF 2078 VW/Gol 1.0 2009/2010
26. 98 HLF 2011 VW/Go1 1.0 2009/2010
27. 99 HLF 2012 VW/Go1 1.0 2009/2010
28. 100 HLF 2017 VW/Gol 1.0 2009/2010
29. 101 OMG 1625 VW/Gol 2012/2013
30. 105 HLF 2019 VW/Gol 1.0 2009/2010
31. 106 HLF 2020 VW/Gol 1.0 2009/2010
32. 107 HLF 2023 VW/Gol 1.0 2009/2010
33. 108 HLF 2025 VW/Gol 1.0 2009/2010
34. 109 HLF 2026 VW/Gol 1.0 2009/2010
35. 110 HLF 2027 VW/Gol 1.0 2009/2010
36. 112 HLF 2028 VW/Gol 1.0 2009/2010
37. 113 HLF 2029 VW/Gol 1.0 2009/2010
38. 114 HLF 2030 VW/Gol 1.0 2009/2010
39. 119 HLF 2031 VW/Gol 1.0 2009/2010
40. 121 HLF 2034 VW/Gol 1.0 2009/2010
41. 122 HLF 2035 VW/Go1 1.0 2009/2010
42. 128 HMM 6813 V.W./Gol 1.8 2001/01
43. 129 HMM 6814 V.W./Gol 1.8 2001/01
44. 132 HMM 6903 V.W./Parati 1.8 2001/01
45. 179 HMN 8819 VW/Gol 1.0 GIV 2008/2009
46. 185 HLF 0780 VW/Spacefox 2009/2009
47. 186 JFO 6172 VW/Santana 1997/1997
48. 200 PUP 0861 VW/Up Take MA 2014/2015
49. 201 PUP 0867 VW/Spacefox Trend GII 2014/2015
50. 202 PUP 6888 VW/Up Take MA 2014/2015
51. 203 PUP 6905 VW/Up Take MA 2014/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

Item Ordem Placa Marca/Modelo Mod / Fab.
52. 204 PUP 6950 VW/Up Take MA 2014/2015
53. 205 PUN 9369 VW/Up Take MA 2014/2015
54. 206 PUQ 8124 VW/Up Take MA 2014/2015
55. 222 HMN 6801 V.W/Kombi 2001/01
56. 225 HMN 0086 V.W/Kombi 2003/03
57. 226 HMN 3271 V.W/Kombi 2005/06
58. 227 HMN 3272 V.W/Kombi 2005/06
59. 228 HMN 3816 V.W/Kombi 2005/06
60. 229 HMN 3818 V.W/Kombi 2005/06
61. 230 HMN 3822 V.W/Kombi 2005/06
62. 231 HMN 3843 V.W/Kombi 2005/06
63. 232 HMN 4013 V.W/Kombi 2005/06
64. 233 JKH 8971 V.W/Kombi 2006/2006
65. 234 JKH 9051 V.W/Kombi 2006/2006
66. 241 HLF 2016 V.W/Kombi 2009/2010
67. 242 HLF 2032 V.W/Kombi 2009/2010
68. 243 HLF 2033 V.W/Kombi 2009/2010
69. 441 HLF 5035 VW/Saveiro 1.6 CS 2010/2011
70. 442 HLF 5034 VW/Saveiro 1.6 CS 2010/2011
71. 443 HLF 5033 VW/Saveiro 1.6 CS 2010/2011
72. 69 OWI 3304 Ford/Fiesta Flex 2013/2014
73. 70 OWI 3308 Ford/Fiesta Flex 2013/2014
74. 86 HLF 9720 Ford/Fiesta 1.6 Flex 2012/2013
75. 87 HLF 9722 Ford/Fiesta 1.6 Flex 2012/2013
76. 88 OMD 2495 Ford/Fiesta 1.0 Flex 2012/2013
77. 89 OMD 2595 Ford/Fiesta 1.0 Flex 2012/2013
78. 90 OMD 2619 Ford/Fiesta 1.0 Flex 2012/2013
79. 91 OMD 2625 Ford/Fiesta 1.0 Flex 2012/2013
80. 92 OMD 2902 Ford/Fiesta 1.0 Flex 2012/2013
81. 93 OMD 3675 Ford/Fiesta 1.0 Flex 2012/2013
82. 409 HMM 2821 Ford/F1000 1998/1998
83. 410 HMM 2820 Ford/F1000 1998/1998
84. 449 OMD 2533 FORD/Currier L 1.6 Flex 2012/2012
85. 450 OMD 2900 FORD/Currier L 1.6 Flex 2012/2012
86. GMF 4462 Ford/Ranger/Cedido pelo DENOCS
87. 71 OWH 9081 Chevrolet/Classic LS 2013/2014
88. 72 OWH 9087 Chevrolet/Classic LS 2013/2014
89. 73 OWH 9089 Chevrolet/Classic LS 2013/2014
90. 74 OWH 9094 Chevrolet/Classic LS 2013/2014
91. 75 OWH 9099 Chevrolet/Classic LS 2013/2014
92. 76 OWH 9105 Chevrolet/Classic LS 2013/2014
93. 83 OPD 8927 Chevolet/Classic LS 2012/2013
94. 84 OPD 8930 Chevolet/Classic LS 2012/2013
95. 95 JFP 3142 GM/Vectra CL 1999/2000
96. 137 HMM 9825 Chevrolet/Celta 2003/03
97. 139 HMN 1151 Celta/GM 2004/04
98. 140 HAT 4658 Celta/GM 2004/04
99. 141 HMN 1149 Celta/GM 2004/04

100. 142 HMN 1150 Celta/GM 2004/04
101. 143 HAT 4659 Celta/GM 2004/04
102. 145 HMN 1550 Celta/GM 2004/05
103. 146 HMN 1551 Celta/GM 2004/05
104. 147 HMN 1552 Celta/GM 2004/05



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

Item Ordem Placa Marca/Modelo Mod / Fab.
105. 151 HMN 3022 GM/Celta 2005/2006
106. 187 JFP 3294 GM/Vectra 2001/2002
107. 413 HMG 0158 Chevrolet/Pick-up 1998/1998
108. 428 HMM 9011 S 10/Chevrolet 2002/02
109. 429 HMM 9012 S 10/Chevrolet 2002/02
110. 430 HMM 9013 S 10/Chevrolet 2002/02
111. 431 HMM 9014 S 10/Chevrolet 2002/02

112. 432 GMF 4128 S 10/Chevrolet 2002/03
113. 433 GMF 4417 S 10/Chevrolet 2004/04
114. 434 HMN 3028 S.10/Chevrolet 2005/2005
115. 435 HCM-8698 S.10/Chevrolet 2005/2006
116. 436 HCM 9081 Montana/Chevrolet 2006/2006
117. 437 HMN 4984 S.10/Chevrolet 2006/2006
118. 439 HLF 2231 GM/S.10 Tomado 4X4 2009/2010
119. 440 HLF 2232 GM/S.10 Colina 2009/2010
120. 444 HLF 6491 GM/S.10 Colina D 4x4 2011/2011
121. 445 HLF 7381 GM/S.10 Colina S 2011/2011
122. 446 HLF 7317 GM/S.10 Colina S 2011/2011
123. 447 HLF 1718 GM/S.10 Colina 4X4 2011/2011
124. 448 NXX 0746 GM/Montana LS 2012/2012
125. 452 OWH 9080 Chevrolet/Montana LS 2013/2014
126. HMN 0265 GM/Celta 2003/2003
127. 77 OQW 4623 Renault/Clio Exp. 1.0 2013/2014
128. 78 OQW 4631 Renault/Clio Exp. 1.0 2013/2014
129. 79 OQW 4636 Renault/Clio Exp. 1.0 2013/2014
130. 80 OQW 4642 Renault/Logan Exp. 2013/2014
131. 81 OQW 4647 Renault/Clio Exp. 1.0 2013/2014
132. 82 OQW 4657 Renault/Clio Exp. 1.0 2013/2014
133. 125 OQV 4144 Renault/Clio Exp. 1.0 2013/2014
134. 127 OQV 4148 Renault/Clio Exp. 1.0 2013/2014
135. 130 OQV 4153 Renault/Clio Exp. 1.0 2013/2014
136. 183 HLF 1096 Renault Sandero 2008/2008
137. 184 HLF 1097 Renault Sandero 2008/2008
138. 207 ORC 9875 Renault/Sandero 2014/2014
139. 319 HMN-9407 Wan/RENAULT 2097/2007
140. 519 HMN-6852 Camioneta / Renault/ Amb. 2006/2006
141. 524 OPQ 8631 Renalt/Kgoo/Rontam/Ambulância 2013/2014
142. 525 OPQ 8632 Renalt/Kgoo/Rontam/Ambulância 2013/2014
143. 96 HLF 2414 Fiat/Uno Mille Econorny 2010/2010
144. 102 HLF 1786 Fiat/Uno Mille Economy 2009/2010
145. 103 HLF 1817 Fiat/Uno Mille Economy 2009/2010
146. 116 HLF 7227 Fiat/Uno Economy 2011/2012
147. 117 HLF 7228 Fiat/Uno Economy 2011/2012
148. 118 HLF 7229 Fiat/Uno Economy 2011/2012
149. 120 HLF 7230 Fiat/Uno Economy 2011/2012
150. 123 HLF 2036 Fiat/Fiorino Ambulância 2009/2010
151. 124 HLF 7231 Fiat/Uno Economy 2011/2012
152. 126 HLF 2046 Fiat/Uno Mille Economy 2009/2010
153. 134 HMM 9323 Fiat/Pálio Weekend 2002/03
154. 133 OWU 5377 Fiat/Pálio Weekend Attrac 1.4 2013/2014
155. 134 HMM 9323 Fiat/Pálio Weekend 2002/03
156. 135 HMM 9324 Fiat/Pálio Weekend 2002/03
157. 136 OWU 5382 Fiat/Pálio Weekend Attrac 1.4 2013/2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

Item Ordem Placa Marca/Modelo Mod / Fab.
158. 138 GMG 8734 Fiat/Fiorino 1997/98
159. 148 HMN 2534 Fiat/Uno Mille 2005/06
160. 149 HMN 2536 Fiat/Uno Mille 2005/06
161. 150 HMN 2558 Fiat/Uno Mille 2005/06
162. 152 HMN 3098 Fiat/Uno Mille 2005/2006
163. 153 HMN 3099 Fiat/Uno Mille 2005/2006
164. 154 HMN 3408 Fiat/Uno Mille 2005/2006
165. 155 HMN 3409 Fiat/Uno Mille 2005/2006
166. 156 HMN 3410 Fiat/Uno Mille 2005/2006
167. 157 HMN 3411 Fiat/Uno Mille 2005/2006
168. 158 HMN 3412 Fiat/Uno Mille 2005/2006
169. 159 HMN 3413 Fiat/Uno Mille 2005/2006
170. 160 HMN 3469 Fiat/Uno Mille 2005/2006
171. 161 HMN 4002 Fiat/Uno Mille 2005/2006
172. 162 HMN 4012 Fiat/Uno Mille 2005/2006
173. 163 HMN 4071 Fiat/Uno Mille 2005/2006
174. 164 HMN 4904 Fiat/Uno Mille 2006/2006
175. 165 HMN 4901 Fiat/Uno Mille 2006/2006
176. 166 HMN 5632 Fiat/Uno Mille 2006/2007
177. 167 HMN 5633 Fiat/Uno Mille 2006/2007
178. 168 HMN 5634 Fiat/Uno Mille 2006/2007
179. 169 HMN 5636 Fiat/Uno Mille 2006/2007
180. 170 HMN 5668 Fiat/Uno Mille 2006/2007
181. 171 HMN 5669 Fiat/Uno Mille 2006/2007
182. 172 HMN 5128 Fiat/Pálio Weekend 2006/2006
183. 173 HMN 5735 Fiat/Uno Mille 2006/2007
184. 174 HMN 5736 Fiat/Uno Mille 2006/2007
185. 175 HMN 7202 Fiat/Uno Mine 2007/2008
186. 176 HMN 7251 Fiat/Uno Mille 2007/2008
187. 177 HMN 8077 Fiat/Uno Mille 2008/2008
188. 178 HMH 3049 Fiat/Uno Mille 2008/2008
189. 180 HMN 9108 Fiat/Uno Mille 2008/2009
190. 181 HMN 9109 Fiat/Uno Mille 2008/2009
191. 182 HMN 9315 Fiat/Uno Mille 2008/2009
192. 188 HLF 1497 Fiat/Pálio Weekend 2009/2010
193. 189 HLF 1543 Fiat/Uno Mille Economy 2009/2010
194. 190 HLF 1559 Fiat/Uno Mille Economy 2009/2010
195. 191 HLF 1626 Fiat/Uno Mille Economy 2009/2010
196. 192 HLF 1627 Fiat/Uno Mille Economy 2009/2010
197. 193 HLF 1628 Fiat/Uno Mine Economy 2009/2010
198. 194 HLF 1636 Fiat/Uno Mille Way 2009/2010
199. 195 HLF 1631 Fiat/Uno Mille Economy 2009/2010
200. 196 HLF 1632 Fiat/Uno Mille Economy 2009/2010
201. 197 HLF 1718 Fiat/Uno Mille Economy 2009/2010
202. 198 HLF 1724 Fiat/Uno Mille Economy 2009/2010
203. 199 HLF 1778 Fiat/Uno Mille Economy 2009/2010
204. 330 HLF 2037 Fiat/Doblô 2009/2010
205. 331 HLF 2038 Fiat/Doblô 2009/2010
206. 332 HLF 2045 Fiat/Doblô 2009/2010
207. 414 GMF 3610 Fiat/Pick-upStrada 2001/01
208. 415 GMF 3634 Fiat/Pick-upStrada 2001/01
209. 416 GMF 3638 Fiat/Pick-upStrada 2001/01
210. 417 GMF 3690 Fiat/Pick-upStrada 2001/01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

Item Ordem Placa Marca/Modelo Mod / Fab.
211. 418 GMF 3698 Fiat/Pick-upStrada 2001/01
212. 419 GMF 3707 Fiat/Pick-upStrada 2001/01
213. 420 GMF 3719 Fiat/Pick-upStrada 2001/01
214. 421 GMF 3723 Fiat/Pick-upStrada 2001/01
215. 422 GMF 3745 Fiat/Pick-upStrada 2001/01
216. 423 GMF 3829 Fiat/Pick-upStrada 2001/01
217. 425 GMF 3835 Fiat/Pick-upStrada 2001/01
218. 426 GMF 3851 Fiat/Pick-upStrada 2001/01
219. 427 GMG 6985 Fiat/Fiorino 1995/95
220. 451 OPI 3919 Fiat/Strada 2012/2013
221. 510 HMG 2965 Fiat Ducato 2004/04
222. 511 HMG 4680 Fiat Ducato 2005/05
223. 522 HMH 7015 Fiat/Doblô/Ambulância 2009/2009
224. 523 NXX 0894 Fiat/Doblô/Ambulância 2011/2012
225. HAK 9442 Fiat/Uno/Cedido pela EMATER
226. HAK 9484 Fiat/Uno/Cedido pela EMATER
227. 85 HNB 5964 Nissan/Livina 1.6 2012/2013
228. 111 EVZ 8764 Nissan/Grand Livina 18 SL 2013/2014
229. 438 HMN-6851 Nissan/Frontier 2007/2007

230. 453 OWJ-6819 Nissan/Frontier S 4x2 2013/2014
231. GMF 1331 Toyota/Bandeirantes
232. 401 OQV-7430 Bramont/Mahindra/HWKCS34 2013/2013
233. 402 PUQ 0865 MITSUBISHI/L200/Trinton 2.4 Flex 2014/2015
234. 403 PUQ 1014 MITSUBISHI/L200/Trinton 2.4 Flex 2014/2015
235. 404 PUQ 1023 MITSUBISHI/L200/Trinton 2.4 Flex 2014/2015
236. 405 PUQ 0883 MITSUBISHI/L200/Trinton 2.4 Flex 2014/2015
237. 407 PUQ 0856 MITSUBISHI/L200/Trinton 2.4 Flex 2014/2015
238. 408 PUQ 0875 MITSUBISHI/L200/Trinton 2.4 Flex 2014/2015
239. 411 PUN 2220 MITSUBISHI/L200/Trinton 4X4 2014/2015
240. 412 PUW 2231 MITSUBISHI/L200/Trinton 4X4 2014/2015
241. 302 HMM 0604 M.Benz/Wan/Sprinter 1998/98
242. 303 HMM 0662 M.Benz/Wan/Sprinter 1998/98
243. 304 JFP 4271 M.Benz/Wan/Sprinter 1998/98
244. 317 GTM-9586 M.Benz/Sprinter 2007/2007

RELAÇÃO DE VEICULOS PESADOS 

Item Ordem Placa Marca/Modelo Mod / Fab.
5. 305 JFO 0122 Ônibus/M.Benz/1620 1996/97
6. 504 GMG 3429 M.BENZ/708E 1987/87
7. 633 OWR 7956 M.BENZ/Atron 2729 K 6x4 Basc 2013/2013
8. 701 AHZ 2441 M.Benz/1318 1998/98
9. 702 AHZ 2457 M.Benz/1318 1998/98
10. 315 HMN 5082 Ônibus VW 15.180 2006/2006
11. 316 HMN 5190 Ônibus VW 15.180 2006/2006
12. 318 GTM-9929 M.Ônibus/VW/9.150 2007/2007
13. 327 HMN 9933 VW/Induscar 2008/2009
14. 328 HMN 9943 VW/Induscar 2008/2009
15. 333 OWT 7288 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
16. 334 OWT 7432 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
17. 335 OWT 7435 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
18. 336 OWT 7278 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
19. 337 OWT 7464 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

Item Ordem Placa Marca/Modelo Mod / Fab.
20. 338 OWT 8031 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
21. 339 PUF 1353 VW/15.190/ônibus Escolar 2014/2014
22. 340 OWT 7284 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
23. 341 OWT 7423 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
24. 342 OWT 7975 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
25. 343 OWT 7881 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
26. 344 OWT 7984 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
27. 345 OWT 7872 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
28. 346 OWT 7875 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
29. 347 OWT 7444 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
30. 348 OWT 7458 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
31. 349 OWT 7453 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
32. 350 OXA 9012 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
33. 351 OWT 8027 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
34. 352 OWT 8038 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
35. 353 OWT 7426 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
36. 354 OWT 7439 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
37. 355 OWT 7429 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
38. 356 OWT 7434 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
39. 357 OWT 7289 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
40. 358 OWT 7440 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
41. 359 OWT 7461 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
42. 360 OWT 7291 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
43. 361 OWT 7281 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
44. 362 OXI 6376 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
45. 363 OWT 8039 VW/15.190/ônibus Escolar 2013/2014
46. 501 HLF 7971 VW/5.140E 2011/12
47. 512 HMN 3506 VW/ / 8.120 EUR03 2005/06
48. 520 HMN-7333 VW/8.150 E 2007/2008
49. 613 HMM 2061 V.W./11.140 1989/89
50. 624 HMM 2927 V.W.12.140/CR 1998/98
51. 630 HMN 7285 VW/13.180 EURO 2007/2007
52. 631 HMN 7288 VW/13.180 EURO 2007/2007
53. 632 OQR 6444 VW/26.280/PIPA/PAC 2013/2013
54. 814 HMM 5480 V.W.13.180 Brook 2000/00
55. 322 HMN 9917 M. ônibus/Volare 2008/2009
56. 323 HMN 9919 M. ônibus/Volare 2008/2009
57. 324 HMN 9920 M. ônibusNolare 2008/2009
58. 325 HMN 9921 M. ônibus/Volare 2008/2009
59. 326 HMN 9922 M. ônibus/Volare 2008/2009
60. 329 HMN 9944 M. ônibus/Volare 2008/2009
61. 364 PUK-5479 Marcopolo/Volare/V8L 4X4 EO 2013/2014
62. 365 PUK-5485 Marcopolo/Volare/V8L 4X4 EO 2013/2014
63. 500 HMM 9451 Iveco/Fiat Daily 2002/02
64. 502 PUX-4889 Iveco/Fiat Daily 7 Toneladas/Baú 2014/14
65. 503 PUX-4910 Iveco/Fiat Daily 7 Toneladas/Baú 2014/14
66. 507 HMM 9742 Iveco/Fiat Daily 2002/02
67. 508 HMM 9729 Iveco/Fiat Daily 2002/02
68. 509 PUX-4923 Iveco/Fiat Daily 7 Toneladas/Baú 2014/14
69.

823 PUG 8676
Iveco/Tector 170E22/Attack/Varredo-

ra
2013/2013

70. 505 GMM 0062 GM/D.40/Baú 1991/91
71. 506 HMM 2928 GMC/6150 1998/99
72. 612 GMG 7161 Chevrolet/D.13.000 1987/87



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

Item Ordem Placa Marca/Modelo Mod / Fab.
73. 615 HMM 2053 Chevrolet/D12000CR 1990/91
74. 620 GMM 0200 GM/CHEVROLET/GMC 1991/91
75. 625 HMM 5456 GMC/12.170Basc 2001/02
76. 626 HMM 5457 GMC/12.170Basc 2001/02
77. 627 HMM 7277 GMC/12.170Base 2001/02
78. 518 HMN 5445 Ford/Cargo 815 E 2006/06
79. 618 HMM 2159 Ford/F11.000 Melosa 1991/91
80. 628 HMH 0308 Ford Cargo 1717E Base. 2006/2006
81. 817 HMN-7332 Ford Cargo 1317 E 2007/2007
82. 317 GTM-9586 M.Benz/Sprinter 2007/2007
83. PUF-1343 Iveco/Tector 170E22 2013
84. PUF-1326 Iveco/Tector 170E22 2013
85. OXE-0128 Iveco/Tector 170E22 2013
86. OXE-0138 Iveco/Tector 170E22 2013
87. PUL-6122 Iveco/Tector 170E22 2013
88. PUR-8319 Iveco/Tector 170E22 2013
89. PVD-4410 Iveco/Tector 170E22 2013
90. PUR-1019 Iveco/Tector 170E22 2014
91. PUR-1059 Iveco/Tector 170E22 2014
92. PUR-1081 Iveco/Tector 170E22 2014
93. PUR-3121 Iveco/Tector 170E22 2014
94. PUR-3167 Iveco/Tector 170E22 2014
95. PUR-0995 Iveco/Tector 170E22 2014
96. PUR-1038 Iveco/Tector 170E22 2014
97. PUR-3162 Iveco/Tector 170E22 2014
98. PUR-1005 Iveco/Tector 170E22 2014
99. PUR-3153 Iveco/Tector 170E22 2014

100. HMM-5482 VW/13180 2000
101. HCM-7599 VW/13180 2005
102. HEU-8207 M. Benz/Atego 2008

RELAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS 

Item Ordem Tipo Marca/Modelo Mod / Fab.
1. Motoniveladora FG70/Fiat Allis
2. Motoniveladora FG70B/Fiat Allis
3. Motoniveladora FG70AB/Fiat Allis
4. Motoniveladora RG 140 B/ New Holland
5. Pá-carregadeira FR12B/Fiat Allis
6. Pá-carregadeira 12B-1/New Holland
7. Pá-carregadeira 12B-2/New Holland
8. Trator Esteira AD7B/Fi/t Allis
9. Retro Escavadeira LB90 4x4/New Holland
10. Motoniveladora RG.140.B.II /New Holland PAC
11.

Motoniveladora
RG 140 B-3/ New Holland/Cedida

Emater
12.

Motoniveladora
RG 140 B-4/ New Holland/Cedida

Emater
13.

Motoniveladora
RG 140 B-5/ New Holland/Cedida

Emater
14. Pá-carregadeira 12B-3/New Holland/Cedida Emater
15. pá-carregadeira 930M/Caterpillar
16. Pá-carregadeira 20WE/Case .
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Item Ordem Tipo Marca/Modelo Mod / Fab.
17. Retro Escavadeira 750/Maxion
18. Trator Pneu 265A/Massey
19. Trator Pneu 265T/Massey
20. Trator Pneus Valtra/785
21. Trator Pneus Valtra/785
22. Retro Escavadeira RK 406 / Randon PAC
23. Pá-carregadeira H2 140-9S / Hyundai

4.2. A quantidade de veículos constantes da relação acima poderá ser alterada em
virtude de novas aquisições ou desfazimento dos veículos existentes.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Prestar o serviço descrito no presente Termo de Referência, mantendo durante
a  vigência  do  Contrato,  todas  as  condições  de  habilitação,  qualificação  e
regularidade exigidas.

5.2.  Os serviços  de manutenção dos veículos  deverão ser  prestados em oficina
mecânica da Contratada, situada no Perímetro Urbano de Montes Claros, devendo
iniciar-se  depois  da  solicitação  do  serviço  e  somente  deve  ser  realizado  após
autorização do Fiscal do Contrato, mediante prévio orçamento. A exigência referente
à  localização  se  faz  necessária  tendo  em  vista  a  obtenção  da  proposta  mais
vantajosa para a esta Prefeitura, pois, se a distância entre a sede da Prefeitura e
Contratada  for  maior  que  a  determinada,  a  vantagem  do  “menor  preço”  ficará
prejudicada em razão do aumento do custo com o deslocamento da frota.

5.3.  A  Contratada se  responsabilizará  integralmente  pela  qualidade dos serviços
prestados por ela.

5.4. Prestar os serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva
de forma ininterrupta no período de 08 às 18h00, nos dias úteis.

5.5. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva constarão de:
a) Mão-de-obra referente à execução de reparos, conservação e recuperação de
veículos;
b) Fornecimento de peças originais e materiais específicos a serem utilizados na
execução dos serviços referidos na alínea anterior

5.6.  A  contratada  deverá  apresentar  orçamento  para  execução  dos  serviços  no
prazo de 02 (dois) dias úteis após a entrada do veículo no seu estabelecimento ou
da solicitação do serviço pelo Fiscal do Contrato, discriminando de forma clara e
padronizada, os serviços a serem executados bem como as peças, componentes,
acessórios  e  materiais  a  serem  fornecidos,  devendo  constar  o  valor  total  após
desconto, que foi ofertado na Proposta de Preços.

5.7.  O  prazo  para  execução  dos  serviços  será  informado  em  cada  orçamento,
obedecendo  ao  máximo  de  96  (noventa  e  seis)  horas  após  a  aprovação  do
respectivo orçamento, acrescido do prazo de entrega pelo (s) fornecedor (es), da (s)
peça (s) eventualmente necessária (s).

5.8. Fornecer todos os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser
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solicitadas pela Contratante sobre os serviços executados.

5.9. Executar o serviço atendendo aos parâmetros definidos pelas normas da ABNT
– Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou, na falta dessas, de acordo com
normas  plenamente  reconhecidas  pelo  fabricante,  zelando  e  assumindo  inteira
responsabilidade  técnica  pela  perfeita  execução  dos  serviços  contratados,
fornecendo  todos  os  materiais,  mão-de-obra,  equipamentos,  transporte  e
ferramentas necessárias à execução dos serviços às suas expensas sem alteração
do valor  mensal  dos serviços,  assegurando a  Contratante  o direito  de fiscalizar,
sustar,  recusar,  mandar  desfazer  ou  refazer  qualquer  orçamento,  serviço  e/ou
fornecimento que não esteja de acordo com as normas ou especificações técnicas,
hipótese em que as despesas decorrentes ficarão a cargo da Contratada, certo que,
em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização da Contratante eximirá a Contratada
de suas responsabilidades provenientes do Contrato.

5.10. Não transferir a outrem, caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer
outra operação financeira, no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência da
Contratante, sob pena de rescisão contratual.

5.11. Fornecer, no ato da assinatura do contrato, a Tabela de Tempos de Reparos e
a  Tabela  de  Preços  a  Varejo  das  Peças  e  Acessórios  distribuídos  pelo
fabricante/montadora, preferencialmente em meio digital.
5.11.1.  Será  de  responsabilidade  da  Contratada  obter  junto  as  concessionárias
(revendas) ou aos fabricantes dos veículos do Objeto as Tabelas de Tempos de
Reparos e de Preços a Varejo das Peças e Acessórios, vigentes na execução dos
serviços e disponibilizá-las ao Fiscal do Contrato para aprovação dos orçamentos
prévios e liberação das faturas.
5.11.2.  Se a  Contratada não for  concessionária  autorizada do fabricante,  deverá
fornecer documento que comprove a originalidade da Tabela de Tempos de Reparos
e  a  Tabela  de  Preços  a  Varejo  das  Peças  e  Acessórios  distribuídos  pelo
fabricante/montadora.
5.11.3. As tabelas serão fornecidas a época da assinatura do Contrato e a cada
alteração de preço.
5.11.4.  As referidas  tabelas  serão  utilizadas pela  Contratante  para  medição dos
serviços de mão-de-obra (controle de horas trabalhadas) e de peças fornecidas, e
para fins de pagamento da fatura.

5.12. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme
previsto  neste  Contrato,  sem  interrupção,  seja  por  motivo  de  férias,  descanso
semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, que não terão,
em hipótese alguma, qualquer relação empregatícia com a Prefeitura Municipal de
Montes Claros, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada, as despesas
com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais.

5.13.  Apresentar  comprovante  dos  pagamentos  de  todos  os  tributos  e  demais
encargos, com o Termo de Opção pelo SIMPLES se for o caso, juntamente com a
Nota Fiscal/Fatura e Relatório Técnico mensal das atividades realizadas, contendo
inclusive a relação das peças substituídas, cabendo à Contratada a comprovação da
aquisição das peças novas e originais, mediante a apresentação da nota fiscal à
Fiscalização.
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5.14.  Executar  os  serviços  que  envolvam  condução  de  qualquer  dos  veículos
constantes da frota, com pessoal possuidor de habilitação (CNH – Carteira Nacional
de Habilitação), levando em consideração, inclusive, a categoria exigida para cada
veículo.

5.15. Refazer ou corrigir os serviços não aceitos, no prazo máximo de 48 (quarenta
e oito) horas.

5.16.  Todo material  utilizado tanto  na manutenção preventiva  como na  corretiva
deverá ser fornecido pela Contratada,  devendo esta, portanto, comprometer-se a
disponibilizar todas as ferramentas e equipamentos necessários para a realização
do serviço.

5.17. A Contratada deverá atender prontamente a todos os chamados que receber
do Fiscal do Contrato, no prazo máximo de 01 (uma) hora, contados do registro da
solicitação  do  serviço,  quando  da  ocorrência  de  panes  em  componentes  dos
veículos. No caso de revisões de caráter preventivo, será obedecido cronograma a
ser definido entre as partes, no interesse da Administração.

5.18. A Contratante pagará pelos serviços nos termos dos orçamentos previamente
aprovados pelo Fiscal do Contrato.

5.19. Todas as peças e acessórios aplicados nos veículos deverão ser originais do
fabricante e sem uso prévio.

5.20. A Contratada deverá atender, em casos excepcionais, às requisições avulsas
de peças e acessórios no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

5.21. As peças e acessórios fabricados no Brasil ou no estrangeiro para os veículos
de fabricação nacional ou fabricados no estrangeiro e de venda regular no Brasil,
serão fornecidos com o percentual de desconto ofertado na Proposta de Preço da
Empresa Licitante, o qual incidirá sobre as tabelas de preços de venda à vista dos
fabricantes/concessionários dos veículos. Também se incluem neste caso qualquer
peça ou acessório fabricado no Brasil, independente da origem do veículo.

5.22. A Contratada deverá apresentar ao Fiscal do Contrato as peças e acessórios
que forem substituídos por  ocasião dos reparos,  bem como as embalagens das
peças e acessórios adquiridos.

5.23.  A  Contratada  deverá  fornecer  serviços  de  reboque  por  carro-guincho  ou
plataforma hidráulica quando os veículos da Contratante não puderem trafegar, em
consequência de defeitos mecânicos, elétricos ou quaisquer outras avarias ou panes
ocorridas, que necessitem de deslocamento.
a) O serviço de reboque será prestado em regime de plantão de 24 horas x 07 dias
por  semana, devendo ser disponibilizado à Contratante número de telefone para
chamados diretos, fora do horário normal de expediente;
b)  O  prazo  máximo  para  atendimento  do  chamado  será  de  01  (uma)  hora,  no
perímetro urbano do Município de Montes Claros e Entorno;
c) Nos serviços de socorro mecânico e guincho deve sempre ser preenchido “check-
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list” completo, logo que chegar ao local e antes de iniciar qualquer atendimento ao
veículo,  informando  neste  documento  a  descrição  completa  do  automóvel,  seus
danos aparentes, acessórios e eventuais pertences deixados no seu interior. Este
“check-list” para ter validade deverá ser assinado pelo usuário.

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

5.25.  A  Contratada  deverá  executar  o  cálculo  de  desbalanceamento  externo  e
interno das rodas (estático e dinâmico), fazendo os ajustes necessários a fim de
deixá-las com o balanceamento correto.

5.26. A Contratada deverá executar a montagem e a desmontagem dos pneus dos
veículos da frota oficial utilizando-se de equipamento hidráulico que evite o atrito do
mesmo com o aro da roda.

5.27. A Contratada deverá fornecer à Contratante, após a execução dos serviços,
um laudo técnico,  inclusive  com os procedimentos  propostos  para  a  solução de
outros problemas porventura detectados.

5.28. Acatar as instruções e observações que emanem da Contratante e atender
prontamente  às  solicitações  que  se  fizerem necessárias  referentes  aos  serviços
prestados.

5.29. Oferecer garantia dos serviços executados por um período mínimo de 01 (um)
ano a partir da emissão da respectiva nota fiscal/fatura; e garantia às peças, sendo
ela as mesmas indicadas pelo fabricante.

5.30.  Possuir  instalações  físicas  próprias  com  área  pavimentada  e  coberta,  o
suficiente para atendimento, concomitantemente, de 10% da frota descrita no item
05 deste Termo de Referência.

5.31.  As  instalações  da  Contratada  destinadas  ao  atendimento  da  Contratante
devem  estar  situadas  em  até  20  (vinte)  quilômetros  do  estacionamento  da
Contratante ou a Contratada deve disponibilizar o serviço de busca e devolução dos
veículos em que serão realizados os serviços, sempre sem ônus para a Prefeitura
Municipal de Montes Claros.

5.32.  Manter  materiais,  equipamentos  e  ferramentas  suficientes  para  o  regular
atendimento dos serviços contratados dentro das especificações definidas no Termo
de Referência.

5.33. Possuir oficina bem estruturada.

5.34.  Possuir  os  recursos  essenciais  para  que  os  serviços  prestados  tenham a
técnica/ qualidade / presteza exigida para os padrões do fabricante dos veículos, tais
como: 
A)  pessoal  treinado  para  executar  os  serviços  nos  veículos  de  cada  marca
específica;
B)  01  (um)  equipamento  eletrônico  de  rastreamento  de  problemas  elétricos  /
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eletrônicos nos veículos;
C) 01 (uma) máquina de limpeza do sistema de arrefecimento / radiador de veículo; 
D) 01 (um) carregador de baterias;
E) 01 (um) teste para análise de baterias;
F) 01 (uma) bancada de teste para bomba elétrica de combustível (gasolina / álcool/
e diesel – para aqueles que houver esta necessidade);
G)  equipamentos  para  regulagem  eletrônica  de  motor:  scanner,  teste  de  bico,
ultrassom e multímetro;
H)  equipamentos  para  serviços  de  suspensão:  prensa  hidráulica,  torquímetro  e
paquímetro;
I) equipamentos para serviços de troca de correias: gabarito, relógio comparador e
pistola de ponto;
J) elevadores hidráulicos ou elétricos para suspensão dos veículos;
K) kaptor ou rastreador para a análise de sistemas de injeção eletrônica;
L)  ferramentas  adequadas  para  a  realização  dos  reparos  nos  veículos  com
segurança e precisão;
M) 01 (um) equipamento de regulagem de faróis;
N) Possuir, no mínimo, um elevador hidráulico para veículos para 2.500 kg (veículo
leve).

5.35.  As  peças  e  acessórios  deverão  ser  novas  e  originais  com  garantia  de
fábrica/montadora,  e  os  serviços  prestados  deverão  ter  garantia  expressa  no
orçamento da Contratada; no caso excepcional de inexistência de peças novas e
originais no mercado e mediante comprovação e justificativa por escrito por parte da
Contratada, poderá ser admitida a substituição por similar de boa qualidade e aceita
pela Contratante, igualando o preço com o valor mínimo encontrado no mercado
local.

5.36. Conservar e guardar com extrema diligência os veículos da Contratante em
sua oficina durante a prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva,
sendo permitido seu uso apenas para teste de rodagem com o devido registro da
quilometragem  percorrida  para  posterior  apresentação  ao  Fiscal  do  Contrato,
adotando  todos  os  procedimentos  necessários  a  preservar  a  integridade  e
segurança dos veículos sob sua guarda.

5.37.  Manter  em  boas  condições  veículos  e  equipamentos  necessários  ao
atendimento dos serviços ora contratados, responsabilizando-se pelos prejuízos de
qualquer natureza, inclusive os referentes a multas de trânsito, ou os causados ao
patrimônio  da Contratante  ou de terceiros,  originados direta ou indiretamente  da
execução  deste  Contrato,  inclusive  por  culpa  ou  dolo  de  seus  empregados,
prepostos ou representantes, ficando obrigada a informar à Contratante quaisquer
danos causados a quaisquer de seus bens e promover o ressarcimento a preços
atualizados dentro  de  30 (trinta)  dias  contados a  partir  da  comprovação de sua
responsabilidade, caso contrário, à Contratante é reservado o direito de descontar o
valor do ressarcimento da fatura do mês, sem prejuízo de poder rescindir o Contrato
de pleno direito.

5.38. A Contratada deverá possuir seguro de pátio.

5.39. Apresentar cópia autenticada do ato constitutivo da Contratada sempre que
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houver alteração.

5.40.  Observar  as  normas  de  segurança  e  proteção  do  Ministério  do  Trabalho,
fornecendo  a  seu  pessoal  equipamento  individual  de  segurança,  orientando  e
fiscalizando  seu  uso,  conforme  determinações  constantes  nas  normas  de
segurança,  higiene  e  medicina  do  trabalho,  assumindo  toda  a  responsabilidade
pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos,
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos
serviços executados por seus empregados.

5.41.  Fornecer  para  a  Contratante  os  números dos telefones  fixos,  celulares  ou
quaisquer outras formas de comunicação com os responsáveis pelas equipes de
manutenção preventiva e corretiva.

5.42. Emitir Notas Fiscais de serviço para os serviços de mão-de-obra mecânica e
Notas Fiscais de material para a reposição de peças e acessórios, correspondentes
a cada empenho de despesa.

5.43. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem na prestação dos serviços objeto do presente contrato, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial do contrato.

5.44.  Juntamente com a fatura, a empresa deverá fornecer  cópia da nota fiscal,
referente a aquisição da(s) peça(s) junto ao fabricante e/ou fornecedor autorizado.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias para o bom andamento
dos serviços dentro das normas estabelecidas pelo Termo de Referência, pelo Edital
e pelo Contrato.

6.2. Atualizar a lista dos veículos oficiais no caso de acréscimo na frota do Órgão.

6.3. Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos
necessários à execução dos serviços objeto do Contrato.

6.4.Emitir  as  autorizações de execução de serviços  necessárias,  numeradas em
sequência e assinadas pelo Fiscal do Contrato, exceto nos casos dos serviços de
socorro  mecânico  e  guincho,  quando  esta  autorização  poderá  ser  verbal,  via
telefone.

6.5. Não permitir que a mão de obra disponibilizada pela Contratada execute tarefas
em desacordo com as preestabelecidas neste Termo de Referência e no Contrato.

6.6. Autorizar a colocação de novas peças ou acessórios exigidos em virtude de leis
ou determinações das autoridades competentes.

6.7.  Designar  servidor  para  acompanhar  e  fiscalizar  a  execução  do  Contrato,
inclusive  quanto  à  continuidade  da  prestação  dos  serviços  que,  ressalvados  os
casos de força maior, devidamente justificado e aceito pela Contratante, não deve
ser interrompida.
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6.8. A contratante poderá sustar, rejeitar, mandar fazer ou desfazer, no todo ou em
parte, qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências
especificadas.

6.9. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato,
em especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do instrumento.

6.10. Analisar e atestar os documentos de cobrança apresentados pela Contratada,
pelos  serviços  prestados  e  materiais  fornecidos,  por  meio  de  representante
designado.  Caso  haja  incorreção  dos  documentos  recebidos,  os  mesmos  serão
devolvidos à Contratada para as devidas correções. A nova contagem dos prazos
para análise, ateste de fatura e pagamento recomeçará quando da reapresentação
dos documentos devidamente corrigidos.

6.11. Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais.

6.12.  Efetuar  mensalmente  o  pagamento  dos  serviços  prestados  durante  o  mês
anterior.

7. HABILITAÇÃO TÉCNICA
7.1.  As  Empresas  Licitantes  deverão  apresentar  comprovante  de  registro  ou
inscrição na entidade que fiscaliza a atividade, relacionada com o objeto.

7.2. Será feita a vistoria no local que averiguará se a Licitante Vencedora possui
todos  os  requisitos  exigidos  para  o  fiel  cumprimento  do  Contrato,  sendo
desclassificada se não atingir o estabelecido

8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
8.1. O critério de julgamento será o de menor preço para integralidade do objeto de
cada lote, representado pelo valor obtido pela fórmula VT = MO x 4 + (R$100 - D) x
6,  indicada no item 15 deste termo,  desde que observadas as especificações e
demais condições estabelecidas neste Termo e seus anexos.
8.1.1. O valor da hora de manutenção preventiva e/ou corretiva será o indicado na
proposta ganhadora e o tempo de execução de cada serviço será o indicado na
Tabela de Tempos de Reparos dos fabricantes de veículos, que deverá fazer parte
integrante da proposta; e,
8.1.2. O percentual de desconto deverá ser aplicado sobre todas as peças, em todos
os veículos, obedecendo-se a Tabela de Preços a Varejo das Peças e Acessórios
dos fabricantes de veículos, que deverá fazer parte integrante da proposta.

8.2.  No  julgamento  das  propostas,  atendidas  as  condições  estabelecidas  neste
Termo de Referência,  será declarada vencedora a proposta que obtiver o menor
preço para integralidade do objeto de cada lote, representado pelo valor obtido pela
fórmula descrita acima.

8.3. Nos preços cotados deverão estar inclusas as despesas legais incidentes e as
resultantes  da  prestação  dos  serviços,  tais  como:  encargos  sociais,  frete  até  o
destino, ICMS, serviço de guincho.
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9. PENALIDADES
9.1.  Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato,  execução  imperfeita,
inadimplemento, não-veracidade de informações ou mora na execução, a Licitante
Vencedora estará sujeita, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, às
seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia pela recusa da prestação dos
serviços ou por prestá-los em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o
valor total do serviço recusado ou prestado em desacordo, a ser recolhida no prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da notificação, e aplicada
em dobro no caso de reincidência;
c)  Suspensão temporária  do  direito  de  participar  em licitação e  impedimento  de
contratar com a Prefeitura Municipal de Montes Claros pelo prazo de até 02 (dois)
anos, conforme a autoridade ministerial competente fixar em função da natureza e
gravidade da falta cometida; e
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; a
reabilitação  será  concedida  sempre  que  a  Licitante  Vencedora  ressarcir  a
Administração pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada com base na alínea anterior.

9.2.  Se  qualquer  um  dos  motivos  ocorrer  por  comprovado  impedimento  ou
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Prefeitura Municipal
de  Montes  Claros,  a  Licitante  Vencedora  ficará  isenta  das  penalidades
supramencionadas.

9.3.  A  multa,  referida  na  alínea  “b”  do  item 10.1,  será  recolhida  diretamente  a
Prefeitura Municipal de Montes Claros , no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos
contado  do  recebimento  da  notificação;  ou  descontada  dos  pagamentos
eventualmente devidos, da garantia prestada, ou ainda cobrada judicialmente, nos
termos dos §§ 2º e 3º do art. 86 da Lei nº 8.666/93 em sua versão atualizada.

9.4. As penalidades previstas neste item serão formalmente motivadas nos autos do
processo  e  independentes  entre  si,  podendo  ser  aplicadas  isoladas  ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

10. VIGÊNCIA
10.1. O presente registro terá vigência de 12 (meses), e vigorará a partir de sua
assinatura.  Os  contratos  da  presente  ata  poderão  ser  prorrogados,  até  o  prazo
máximo admitido em lei  caso haja interesse das partes envolvidas e desde que
continue se mostrando mais vantajoso à continuidade da contratação.

11. REAJUSTE
11.1. Será permitido o reajuste apenas da tabela de preço das peças, quando isso
ocorrer por parte do fabricante. O custo da mão-de-obra não será objeto de reajuste,
em hipotése alguma.

12. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
12.1.  A  execução  dos serviços  será  acompanhada  e  fiscalizada  por  servidor  da
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Prefeitura  Municipal  de  Montes  Claros,  especialmente  designado  para  tal,  na
condição  de  representante  do  Órgão,  e  deverá  atestar  os  documentos  das
despesas, quando comprovada a fiel e correta prestação dos serviços.

12.2.  A  Contratada  deverá  manter  preposto,  aceito  pela  Prefeitura  Municipal  de
Montes  Claros,  durante  o  período  de  vigência  do  contrato,  para  representá-la
administrativamente, sempre que for necessário.

13. FORMA DE PAGAMENTO
13.1.  O pagamento será efetuado mensalmente pela Contratante,  mediante Nota
Fiscal/Fatura,  que  deverá  ser  apresentada  até  o  10º  (décimo)  dia  do  mês
subsequente  ao  da  realização  dos  serviços,  após  as  faturas  serem  aceitas  e
atestadas pelo servidor designado como Fiscal do Contrato, e após a comprovação
do  recolhimento  das  contribuições  sociais  por  parte  da  Contratada,  sendo
comprovada  por  meio  de  consulta  ao  Cadastro  de  Fornecedores  da  Prefeitura
Municipal de Montes Claros.

13.2. Juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a empresa contratada deverá entregar
um  relatório  de  peças  substituídas,  indicando  a  quantidade,  marca  e  valor,
juntamente com os serviços prestados em cada veículo.

13.3. O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Montes Claros, por
meio de ordem bancária, e creditado na agência bancária indicada na proposta da
Contratada.

13.4.  A  nota  fiscal/fatura  deverá  ser  emitida  pela  própria  contratada,
obrigatoriamente  com o  número  de  inscrição  no  CNPJ indicado  na  proposta  de
preços e documentos de habilitação, bem como na Nota de Empenho.

13.5. A critério da Contratante, poderá ser utilizado o valor contratualmente devido
para cobrir dívidas de responsabilidade da contratada para com ela, relativo a multas
que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.

14. ESTIMATIVA DE PREÇOS 
14.1. Conforme exigência legal, a Central de Compras realizou pesquisa de preços
de mercado e estimativa de custos junto a empresas do ramo do objeto licitado para
apuração da média estimada do preço para mão de obra e do valor médio para
desconto sobre peças.

Peças Serviços

Valor Estima-
do Total

Valor de Referên-
cia (VT) 

Lote Marca
Veícu-

los
Frota

Valor Esti-
mado das

Peças

% de Des-
conto (D) 

Subtotal Valor Esti-
mado para

Mão de
Obra (MO)

Quantidade
de Horas Es-

timadass

Subtotal

VEICULOS LEVES: MOTOCICLETAS

01
 MOTOCICLETA

HONDA
17  10.000,00 11,67 8,833,00 50,00  80,00 4.000,00 12.833,00 729,9800

02
 MOTOCICLETA

YAMAHA
20  10.000,00 6,67 9,333,00 51,67  80,00 4.133,60 13.466,60 766,6600

03
 MOTOCICLETA

DAFRA 
7  10.000,00 10,00 9.000,00 51,67  80,00 4.133,60 13.133,60 746,6800
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Peças Serviços

Valor Estima-
do Total

Valor de Referên-
cia (VT) 

Lote Marca
Veícu-

los
Frota

Valor Esti-
mado das

Peças

% de Des-
conto (D) 

Subtotal

Valor Esti-
mado para

Mão de
Obra (MO)

Quantidade
de Horas Es-

timadass
Subtotal

VEICULOS LEVES: AUTOMOVEIS, CAMINHONETES E VANS

04 FIAT 84 360.000,00 10,33 322.812,00 76,67 700,00 53.669,00 376.481,00 844,7000

05  NISSAN 4  60.000,00 8,33 55.002,00 88,00 200,00 17.600,00 72.602,00 902,0200

06  CHEVROLET 40 250.000,00 11,67 220,825,00 77,33 1.200,00 92.796,00 313.621,00 839,3000

07
 VOLKSWA-

GEM 
71 300.000,00 12,00 264.000,00 90,00 1.000,00 90.000,00 354.000,00 888,0000

08 TOYOTA 1  10.000,00 8,33 9.167,00 106,67  50,00 5.333,50 14.500,50 976,7000

09  FORD 15 150.000,00 11,83 132.255,00 76,67 300,00 23.001,00 155.256,00 835,7000

10  RENAULT 16 100.000,00 7,67 92.330,00 88,33 300,00 26.499,00 118.829,00 907,3000

11  BRAMONT 1  15.000,00 7,00 13.950,00 82,64  50,00 4.132,00 18.082,00 888,5600

12  MITSUBISHI 8  70.000,00 8,33 64.169,00 111,67 300,00 33.501,00 97.670,00 996,7000

VEICULOS PESADOS: ONIBUS E CAMINHOES

13  RENAULT 2  20.000,00 8,33 18.334,00 133,33  60,00 7.999,80 26.333,80 1083,3400

14
 MERCEDES

BENZ
6

 100.000,0
0 

11,33 88.670,00 147,67 500,00 73.835,00 162.505,00 1122,7000

15  VOLKSWAGEM 47 700.000,00 12,33 613.690,00 156,67 1.400,00 219.338,00 833.028,00 1152,70000

16  VOLARE 8 100.000,00 8,00 92.0000,00 155,00 350,00 54.250,00 146.250,00 1172,0000

17  FORD 4  60.000,00 11,00 53.400,00 138,33 200,00 27.666,00 81.066,00 1087,3200

18  CHEVROLET 2  35.000,00 11,67 30.915,50 153,33 140,00 21.466,20 52.381,70 1143,3000

19  FIAT DUCATO 4  50.000,00 9,67 45.165,00 148,33 200,00 29.666,00 74.831,00 1135,3000

20  IVECO 23
 330.000,0

0 
9,33 299.211,00 167,33 700,00 117.131,00 416.342,00 1213,3400

21  GMC 2  50.000,00 10,17 44.915,00 143,33 150,00 21.499,50 66.414,50 1112,30000

VEICULOS PESADOS: MAQUINAS

22  FIAT ALLIS 5 150.000,00 8,33 137.505,00 183,33 250,00 45.832,50 183.337,50 1283,3400

23  NEW HOLLAND 9 250.000,00 8,67 228.325,00 183,33 350,00 64.165,50 292.490,50 1281,3000

24  CATERPILLAR 1  40.000,00 7,00 37.200,00 190,00  70,00 13.300,00 50.500,00 1318,0000

25  CASE 1  40.000,00 6,33 37.468,00 160,00  70,00 11.200,00 48.668,00 1202,0200

26
 MASSEY FER-

GUSSON
2  50.000,00 6,67 46.665,00 150,00 100,00 15.000,00 61.665,00 1159,9800

27  VALTRA 2  50.000,00 7,00 46.500,00 150,00 100,00 15.000,00 61.500,00 1158,0000
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Peças Serviços

Valor Estima-
do Total

Valor de Referên-
cia (VT) 

Lote Marca
Veícu-

los
Frota

Valor Esti-
mado das

Peças

% de Des-
conto (D) 

Subtotal

Valor Esti-
mado para

Mão de
Obra (MO)

Quantidade
de Horas Es-

timadass
Subtotal

28  RANDON 1  20.000,00 6,00 18.800,00 240,00 100,00 24.000,00 42.800,00 1524,0000

29  HYUNDAI 1  20.000,00 8,00 18.400,00 210,00 100,00 21.000,00 39.400,00 1392,0000

30  MAXION 1  25.000,00 7,67 23.082,50 240,00 100,00 24.000,00 47.082,50 1513,9800

Valor total máximo: R$4.600,148,20

15. MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
15.1.  A Empresa Licitante deve apresentar propostas de preços conforme modelo
abaixo:

Onde:
VT = MO x 4 + (R$100 - D) x 6

VT = Valor total do lote ou lance;
MO = Valor homem/hora;
(100 - D) = Valor fictício de peças menos o desconto;
100 = valor aleatório escolhido como referência para a fórmula por sua razão direta
com a porcentagem (proporção com relação ao cento);
D = Desconto a ser ofertado pelo licitante sobre os preços sugeridos na tabela de
peças dos fabricantes, devendo ser apresentado de forma percentual.

Será declarada vencedora a proposta que obtiver o menor preço para integrali-
dade do objeto de cada lote, representado pelo valor obtido pela fórmula des-
crita acima (VT).
Será disponibilizada, em anexo ao edital, Planilha de Proposta de Preços (Ane-
xo III) com a fórmula de calculo já inserida, para balizar o processo licitatório.

Wagner de Paulo Santiago
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Arquivo disponível no sítio eletrônico do Município de Montes Claros em anexo ao
presente instrumento convocatório.
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

A sociedade empresária __________________________, inscrita no CNPJ sob o no.
_______,  localizada  na  ____________________________________,  por  seu
representante legal signatário, declara ao Município de Montes Claros/MG que não
possui fato impeditivo que altere os dados para efetivação da sua habilitação no
Processo  Licitatório  no.  0174/2015,  na  modalidade  de  Pregão  Presencial  no.
0069/2015,  ciente  da  obrigatoriedade  de  declarar  ocorrências  posteriores, e  se
compromete a  prestar  os serviços  que lhes forem adjudicados conforme a
descrição  do  Anexo  I  deste  Edital,  desconsiderado  qualquer  erro  que
porventura houver cometido na elaboração da proposta.

Declara também, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei no. 8.666/93
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, para os fins requeridos no inciso III, artigo 9º da Lei no. 8.666/93
e 100 da Lei Orgânica do Município de Montes Claros, que não tem em seus
quadros de empregados,  servidores públicos da Contratante, bem como as
pessoas  ligadas  a  qualquer  deles  por  matrimônio  ou  parentesco,  afim  ou
consanguíneo, até o segundo grau, subsistindo a proibição até 6 (seis) meses
após  findas  as  respectivas  funções,  exercendo  atribuições  de  gerência,
administração ou tomada de decisões.

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Loca e data.

Assinatura do Representante Legal.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0174/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0069/2015

A  sociedade  empresária  _____________________________________________,

inscrita no CNPJ sob o nº. __________________________, por intermédio de seu

representante legal Sr.(a) ________________________________________, porta-

dor do Documento de Identidade nº. ___________________, inscrito no CPF sob o

nº. __________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos

legais  para  qualificação  como  ________________________________  (incluir  a

condição  da  empresa:  Microempresa  (ME)  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte

(EPP)), artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quais-

quer dos impedimentos do §4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento fa-

vorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

 

_________________________, _________ de _______________ de 2015. 

________________________________________________
(assinatura do representante legal)
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ANEXO V
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0174/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0069/2015

O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, inscrito no CNPJ sob o no. 22.678.874/0001-
35, com endereço à Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, na Cidade de Mon-
tes Claros/MG, CEP. 39.401-002, neste ato representado pelo Secretário Municipal
de Planejamento e Gestão, Wagner de Paulo Santiago, por delegação de poderes,
nos termos do Decreto Municipal no. 2.987/13, observadas, ainda, as disposições do
Edital do PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0174/2015, na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº. 0069/2015, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para registro de pre-
ços, regido pelas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, Lei Complementar n°.
123/2006, Decreto Federal nº. 5.450/2005, Decreto Municipal nº. 2.691/2 e demais
disposições legais aplicáveis, resolve registrar os preços das empresas abaixo cita-
das, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no
Pregão Eletrônico, observadas as condições do Edital que integram este instrumento
de registro, como se nele estivessem transcritas, mediante as condições a seguir
pactuadas:

1 DOS PREÇOS REGISTRADOS
1.1  Os  preços  das  03  (três)  primeiras  empresas  classificadas  encontram-se
indicados no quadro abaixo,  de acordo com a ordem de classificação obtida no
certame licitatório, observando a Proposta Comercial apresentada por cada uma das
empresas classificadas:

LOTE 01: ..........................................................

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA
VALOR
UNITÁRIO DO
ITEM

VALOR TOTAL
ESTIMADO

1ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)

2ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)

3ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)
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LOTE 02: ..........................................................

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA
VALOR
UNITÁRIO DO
ITEM

VALOR TOTAL
ESTIMADO

1ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)

2ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)

3ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)

LOTE 03: ..........................................................

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA
VALOR
UNITÁRIO DO
ITEM

VALOR TOTAL
ESTIMADO

1ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)

2ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)

3ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)

LOTE ( ... ): ..........................................................

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA
VALOR
UNITÁRIO DO
ITEM

VALOR TOTAL
ESTIMADO

1ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)

2ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)

3ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)
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1.2  As  despesas  decorrentes  das  aquisições  correrão  por  conta  da  dotação
orçamentária específica da Secretaria Solicitante.

2 DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1  O  gerenciamento  desta  Ata  será  realizado  pela  Secretaria  Municipal  de
Planejamento e Gestão.

3. DA VALIDADE DA ATA
A Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura, com eficácia legal da publicação de seu extrato.

4. DA RESPONSABILIDADE POR DANOS
4.1  O  FORNECEDOR  responderá  por  todo  e  qualquer  dano  provocado  ao
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, seus servidores ou terceiros, decorrentes de
atos  ou  omissões  de  sua  responsabilidade,  a  qual  não  poderá  ser  excluída  ou
atenuada  em  função  da  fiscalização  ou  do  acompanhamento  exercido  pelo
MUNICÍPIO, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente,
sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na licitação.

5 DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
5.1 O preço registrado será suspenso nos seguintes casos:
a)  quando  o  FORNECEDOR,  convocado  para  a  contratação,  não  apresentar
documentação  de  habilitação  regular  nos  termos  do  Edital:  suspensão  até  a
comprovação da regularização, se não for caso de reincidência;
b) quando o FORNECEDOR, convocado para fornecer o objeto, não tiver condições
de executá-lo parcial ou totalmente: suspensão de 90 (noventa) dias, contados da
data  da  convocação,  se  não  for  caso  de  reincidência  e  o  fornecedor  tiver
comunicado à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, em tempo hábil, os
motivos da sua impossibilidade, permitindo a convocação do fornecedor seguinte.

5.2 O preço registrado será cancelado nos seguintes casos:
5.2.1 Pelo MUNICÍPIO:
a)  o  FORNECEDOR  não  cumprir  as  exigências  do  Edital,  salvo  a  hipótese  de
suspensão da letra “a” do subitem 5.1;
b) o FORNECEDOR não formalizar a contratação decorrente do registro de preços
ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, salvo se aceita sua
justificativa;
c) o FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do
registro de preços;
d)  em quaisquer  hipóteses  de  inexecução  total  ou  parcial  do  objeto  contratado,
decorrente do registro de preços, salvo a hipótese de suspensão da letra “b” do
subitem 5.1;
e)  o(s)  FORNECEDOR(ES)  não  aceitar(em)  reduzir  os  preços  registrados  na
hipótese em que esses se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
f) por razões de interesse público;
g) na hipótese de reincidência de fato que tenha dado origem à suspensão;
h) se todos os preços forem cancelados, hipótese em que se revogará a presente
Ata de Registro de Preços.
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5.2.2 Pelo FORNECEDOR:
a) mediante solicitação por escrito, antes de ser convocado por meio da Autorização
de Serviço, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata;
b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior.

5.2.3 O cancelamento ou a suspensão, pelo MUNICÍPIO, de preço registrado, será
precedido de regular processo administrativo, em que se garantirá a observância
dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.2.4 A comunicação do cancelamento de preço registrado será formalizada pelo
MUNICÍPIO e publicada no Diário Oficial do Município de Montes Claros e em seu
sítio oficial na internet, juntando-se comprovante nos autos do presente registro de
preços.

6 DAS MULTAS E PENALIDADES
6.1.  O  FORNECEDOR,  deixando  de  entregar  documento  exigido,  apresentando
documentação  falsa,  ensejando  o  retardamento  da  execução  do  objeto,  não
mantendo  a  proposta,  falhando  ou  fraudando  na  execução  do  contrato,
comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedido de
licitar  e  contratar  com  o  Município  de  Montes  Claros  e,  se  for  o  caso,  será
descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Montes Claros,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas nesta Ata de
Registro de Preços e demais cominações legais.

6.2 Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do
descumprimento contratual:
I) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação do serviço, ou
por atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo)
dia, calculados sobre o valor total dos serviços constantes da Ordem de Serviço.
II)  30%  (trinta  por  cento)  sobre  o  valor  total  da  contratação,  na  hipótese  da
Contratada injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem
como nos  demais  casos  de  descumprimento  contratual,  quando  o  Município  de
Montes  Claros,  em face  da  menor  gravidade  do  fato  e  mediante  motivação  da
autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
6.2.1  O  valor  das  multas  aplicadas,  após  regular  processo  administrativo,  será
descontado dos pagamentos devidos pelo Contratante.  Se os valores não forem
suficientes,  a  diferença  será  descontada  da  garantia  prestada  ou  deverá  ser
recolhida  pela  Contratada  no prazo máximo de  03  (três)  dias  úteis  a  contar  da
aplicação da sanção.
6.2.2 As Sanções previstas,  face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente com previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93 , após
regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
6.2.3 Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo
MUNICÍPIO ao FORNECEDOR, a  título  de  multa  ou  penalidade,  reveste-se  das
características de liquidez e certeza, para efeitos de execução judicial, nos termos
do artigo 586 do CPC. Reveste-se das mesmas características qualquer obrigação
definida nesta Ata como de responsabilidade do FORNECEDOR e que, por eventual
determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga pelo MUNICÍPIO.
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6.2.4 As multas e penalidades previstas nesta Ata não têm caráter compensatório,
sendo que o seu pagamento não exime o FORNECEDOR da responsabilidade pela
reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados ao MUNICÍPIO por
atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.

7 DAS IMPUGNAÇÕES AOS PREÇOS REGISTRADOS
7.1. Impugnação aos preços registrados, em razão da incompatibilidade destes com
os  preços  praticados  no  mercado,  poderá  ser  interposta  por  qualquer  cidadão,
durante  a  vigência  desta  Ata,  devendo  atender  aos  seguintes  requisitos  de
admissibilidade:
7.1.1.  ser  protocolizada  na Seção  de  Protocolo,  localizada  na  Avenida  Cula
Mangabeira, n° 211, Centro, Montes Claros – MG;
a) o MUNICÍPIO não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal
ou por outras formas entregues em locais diversos do mencionado no item acima e
que, por isso, não sejam protocolizadas na vigência da Ata de Registro de Preços.
7.1.2. ser dirigida à Gerência de Compras do MUNICÍPIO, setor gerenciador desta
Ata, que, cumpridos os requisitos de admissibilidade, decidirá a respeito.
a) a decisão da Gerência de Compras do MUNICÍPIO será enviada ao impugnante
via fac-símile ou correio eletrônico.
7.1.3.  conter  o  número  da  Ata  de  Registro  de  Preços  a  qual  se  refere,  com a
descrição do objeto e a identificação do(s) item(s) cujo(s) preço(s) esteja(m) sendo
impugnado(s);
7.1.4. conter o nome completo, a qualificação, cópia do documento de identidade e
do Cadastro de Pessoa Física e o endereço do impugnante;
7.1.5. conter provas da incompatibilidade do preço impugnado, por meio de pesquisa
atualizada do mercado.

8. DO FORO
Fica eleito  o foro da Comarca de Montes Claros,  Estado de Minas Gerais,  para
dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por
mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata de
Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Montes Claros, _____ de _______________ de 2015.

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Wagner de Paulo Santiago
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

EMPRESA
Representante legal
Cargo

EMPRESA
Representante legal
Cargo
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(...)

Testemunha 1
Ass.: ______________________
Nome: _____________________
CI: ________________________
CPF: ______________________

Testemunha 2
Ass.: ______________________
Nome: _____________________
CI: ________________________
CPF: ______________________


