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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAI

pngeÃo PREsENcrAr, N"

. a4s/2a]-6.

Razão Socíal:
CNPJ NO.

Endereço:
E-mai].
Cidade

Estado:

Te].efone:

Fax;

Pessoa para contato:

Recebemos

através

página
wrvw . montecarmelo. mq . qc v br,
nesta data, cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identificada.

Local:

do

de

acesso

a

de 2016.

Àssinatura
Senhor Licitante,
visando comunicaçâo futura ent.re o ser-o:: de Licitação e essa

empresa, solicito preencher c recibc de entrega do edital e
remeter à comissào Permanente de Li-citação por meio de fax
(034 )
3842-5880
pelo
cu
e-mail
liciftacaornonteearmeJ-o0gnnai-l. sosr. A não remessa do recibo
exime-nos da comunicação de eventuais retificaçÕes ocorridas
no instrumento convocatório, bem corno de quaisquer informações
adicionais.
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EDTTAL pnseÃo pREsENcrAf, No o3L /zot6

Processo no: O45/2016
Modalidade: Pregão Presencial

Edit,al n": O3T/2OL6 - Registro de Preço
T5-po: Menor Preço por Item

objero:

coNTRiaraçÃo DE EMpREsÀ ESPECTÀI,rZÀDA EM rnrsraçÃo

DE

sERvrÇos pÀRA l"ÍAlrurENçÃo oa FRorÀ Do MrJNrcÍpro.

À Prefeitura Municipal de Monte Ca:me1o, Seção de Compras e
LicitacÕes, através,je sreu Pregoeiro e:iue erluipe de apoio
desigrrarta pela portari.r rro Éj5l :r de 2'à cle Setembro de 20i5, com
autcri zaçãc do Gestor Co Deparlamento, de a,-ordo com a Lei no
8.666 de 27 de Junho de 1993, Le. n'' 10.520 Ce li de Julhc de
2002 e Lei Municipal n" 60€, de f i de Fevereiro de 200G, torna
público aos interessados que esr.-,ará reunido o pregoeiro e sua
comissão de Apoio paÍ'a proceiler abertura dos envelopes
conr'endo documentação e pr.-.Do.sta or-Çam.entári-a, para seleção de
empresa conforme tabela aba.xo:
DÀTÀ
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Av.
Olegário
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Setor cie LicitaçÕes (Sec.
Fazencla) - Av. OJ_egário
Maciel, 242, Centro, Monte
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aprovado pela lei Municipal no 646 ,je L] de Fevereir
no decreto no 7.251 de 02 de janeiro , de 2474 e no qu
ouber
1993 e suas alterações e,
pelas condiçÕes estabelecidas no presente Edital abaixo

fixadas.

2-

OB,JETO DA LrCrTÀÇÃO

2.7 - A presente ticÍtação tem por objeto a

CONTRATÀçÃO DE

EI{PRESA ESPECTATTZÀDÀ EM PRESTÀçÃ,O OU SERVrÇOS pÀRjA !4Ar{UTENçÁO

DÀ E'ROTÀ DO MT'NICÍPTO.

3 - DO CREDENCIÀMENTO
'RA DO ENVELOPE DE HABILITA
3. 1 - O proponente deverá apresentar-se para credenci-amentc
junto a Comissão Permanente cie LicitaçÕes por intermédio de um
representante euê, devidamente nrur:ido de documento que o
credenc j-e a participar
deste cer tar,ie, veriha a responder pela
empresa licitante,
devendo, ainca, ro ato de entrega dos
envelopes, identificar-se
exib:ndo a Carteira de Identidade ou
outro documento equival.ente, com iot,.;.
3.1.1 - O credenciamento far-se--á por meio de instrumento
publico de procuração ou instrumento particul-ar com firma
reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de
preÇos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame
em nome do proponente, conforme MODELO DE CREDENCIAMENTO
ESPECÍFICO - ANEXO T.II.
3 .7.2 - Em sendo sócio, propri.etár io, diriqente
ou assemelhacto
da empresa proponente, deverá apresen-r-ar cópia do respectivo
Estatuto ou Contrato SociaI, iro qual estejam expressos seus
poderes para exeicer direiLos e assumir obrigações em
decorrência de 1-a1 investidura.
3.2 - No caso de mícroempresa ou cmpre.sa de pequeno porte que
optar pela f ruição dos benef ici -rs d.r Lei Complementar Federal
no 123 /06, deverá apresentar Deciaração de Microempresa e

M
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Empresa de Pequeno Porte, no momento do credenciamento,
pena de preclusão de seus direltos.

O credenciamento trago EM t'lÁOS deverá conter

os

segrrintes

documentos:

a) Carteira de Ídentid"ade oa oatzo doct:raento equivaJetzte, cofr
foto (copia autenticada) ;
b) lnstntraento público de procuzação ou instntmento particuJ,ar
com fima reeonhecida;
c) Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social
autenticada) ;

(cópia

d) Certidão Sirylificada de Micreenrtzesa oa Eryresa de Peqtzeno
Porte en; tida. pef,a ,Iunta Comercial Estadual (somente eul caso
de Lticroêrryresa ou @»resa de Pequeno Porte) .
4 - DÀ PROPOSTA DE PREçOS
4.1 - A Proposta de Preços e os documentos que a instruirem
deverão ser apresentados no locaf, dia e hora determinados, errr
envelope devidamente lacrado e rubricado no fecho, e conter em
sua parte externa, os dizeres:
ETI\TELOPE I
PROPOSTA
PREFEITI'RJA MT'NICIPAI DE MONTE CÀRMELO

PROCESSO: O25/20L6

PREGÃO PRESENCTAL: OLA/2OL6

TIPO:
obj

CoNTR.ATÀçÃO

s

MENOR PREçO POR ITEM

DE EMPRESA ESPECTÀIrZADÀ EM

PARjA I'íAI.IUTENçÃO

PRESTÀÇÃO

DE

Oa FROTÀ DO MUNrCÍprO.

Anderson
Secretario

icipal de Fazenda
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RÀZÃO SOCIÀI DA EMPRESA

CNPJ

Á2

A proposta de preços deverá conter:

4.2.L
DecJ.aração de Inexist,ência de Fato Superveniente
Impeditivo à HabiJ.itaÇão, conforme modelo contido no Anexo IV,.
4.2.2

Va1or unitário

por Item;

4.2.3 - Valor Tota1 por Item;
Valor Globa1 da Proposta,'
4.2.5 - Val.idade da Proposta 60 dias;
4.2 .6 - Quaisç[uêr despesas e encargos que recaiam sobre a
prestação dos serviços licitados correrão totalmente por conta
do fornecedor4.2 .7 - Condíçôes de Pag,amento: O Pagamento será realizado na
tesouraria do município, a partir da data de entrega da nota
fiscal, semprê de acordo com a disponibj-1idade financeira do
municipio.
4.2.8
Prazo de vigência da Ata de Reg'istro de Preços: À Àta
de Registro de Preços inicia-se na data de sua assinatura ê
vigorará por um ano.
4.2 .4

5 - DO RECEBIMENTO E ABERTT'RiA DOS EI{VELOPES
5. 1 - A reuni-ão para recebj-mento e para abertura dos envelopes
contendo a Proposta de Preços de inl-eresse do licitante
e os
documentos que a i-nstruirem, será pública, dirigida por um
Pregoeiro e realizada de acordo con as disposiçÕes contidas na
legislação
mencionada no preâmbulo deste Edital_ r
erTL
conformidade com as condiçÕes neLe estabelecidas, bem como em
Anexos no focai e hora, )á determ-nados
An
S
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5.2 - No 1oca1 e hora marcados, antes do lnicio da sessão,
interessados deverão comprovar, pCrr meio de instrumento
próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais,
nos termos do Art. 10 da Lei Municipal no 606 de 11 de
Fevereiro de 2006, para a prática dos demais atos do certame,
conforme item 3 deste Edital.
5.3 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais
serão admitidos rrcvos proponentes, dando-se inicio
do
recebimento dos envelopes.
5.4 - Serão abertos üs envefcperi contendo as PROPOSTAS DE
PREÇOS, sendo feita a sua conferência, e posterior rubrica.
6 - DO WLGÀI{ENTO DÀS PROPOSTAS
6.L - O Pregoeiro procederá à abertrrra dos envelopes contendo
as propostas de preÇos e classif i ,:ará o (s ) autor (es ) da (s
proposta (s) de MENOR PREÇO POR -LTEM e aqueles que tenham
apresentado propostas em vafores sucessivos e superiores em
até 10% (dez por cen'ro) , reiat-ivamente à de menor Preço.
6.2 - Quando não for:em verificadas, no minimo, três propostas
escritas
de preÇos nas condrçÕes definidas no subltem
anterior, o Precroei ro convoca-r:á todos os autores para que
participe dos l.ances verbais, qualrluer que se j am os preÇos
ofertados nas propostas escritas.
6.2.7 - Os lances verbais serão tniciados pelo autor que
apresentou o maior preÇo para a hi,ra na proposta escrita e
seguido pelos demais na ordem Cecrescente e deverá ser
obrigatoriamente inferior
ao mencr preÇo fixado na proposta
escrita.
6. 3 - Não poderá haver ciesístência c'!os lances of ertados,
sujeitando-se o pro;onente à pen;rlidade constante do subitem
l1 .6 deste Edital.
6.4 - Verificandc-se, no curso la análrse, o descumprimento de
requisitos estabelecidos neste Edit-1 e seus Anexos a mesma
será desclassificada.
)
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6.5 - Apos esse ato, será encerraCa a etapa competitiva de
preÇos propostos documentafmente e ordenadas às ofertas para
fornecimento do objeto definido neste Edital, exclusivamente
pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM.
6.6 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto
e valor da primeira classificada, Cecidindo motlvadamente a
respeito.
6.1 - Sendo aceitáveL a menor oferta de preÇo pela hora, será
verificado o atendimento das condiçÕes habilitatórias
pelo
Iicitante que a tiver formulado.
6.8 - Constatado o atendimento pleno às exigências do edital,
o proponente será declarado venc.edor, sendo-lhe ad3udicado o
obj eto.
6.9 - Se a oferta não for aceitáve} ou se o proponente não
atender às exigências do edital,
o Pregoeiro examinará as
ofertas subsequentes, Dâ ordem de classificação, e reabrirá a
disputa durante o periodo de até trinta minutos, até que seja
apurada uma propostar que atenda aos interesses do municipio,
sendo o respectivo prcponente ciecfarado vencedor e a efe
adj udicado o obj eto.
6. 10 - Da reuniãc Iavra-r-se-a at.a circunstanciada, ilâ qual
serão registradas as crcorrência^s re.1 evantes e eue, ao finaI,
será assinada pelo Pregoeiro, Eqriipe de Apoio e os licitantes
nrôaanl-ao
tr!ururluur.

6.Ll - Em caso de divergência entre informaçÕes contÍdas em
documentação impressa e na propos+;a especifica, prevalecerão
as da proposta.
6.12 - Não se considerará qualquer vantagem não prevista neste
Edital e seus Anexos.
6.13 - No caso de empate er,tre duas ou mais propostas, a
classificação se fará, obrigatorramer,te, por sorteior eil ato
público para o qual tcdos os licj tantes habilltados serão
convocados, nos termos dr-, S 2o clc, art. 45 da Lei 8.666/93.
74 - Em relação aos critérios .1e desempate, considerando as

Municipal de Fazenda

Pregoeiro
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pelas microempresas ou
ô
pequeno porte, se o caso, deverá ser observado o regu
estabefecido nos itens seguintes deste edital:
6.I4.t - Havendo lances, de microempresas ou
empresas de pequeno porte, com valores iguais
ou inf eri-ores a 5 3 ( cinco por cento ) da
l-icitante originalmente melhor classificada no
certame, será f acu.'Ltado à microempresa ou
empresa de pequeno porte o direito de al-terar
seu lance final, apresentado preÇo inferior
àquela consi-derada vencedora do certame, nos
legai s

termos do artigo 45, da Lei Complementar

n-o

r23 / 2006;

6.74.2 - Não sendo exercido o direito de
preferência nos termc>s do subitem anterior, oo
prazo de 05 (cinco) minutos a contar do final
dos lances oferta.los, ou a não apresentação de
proposta inferior pela microempresa ou empresa
de pequeno porte, acarretará na preclusão e a
contratação da proposta originalmente mai-s bem
classificada, ou revogação do certame.
6.L4.3 - O lnstítuto da preferência da
contratação no exame das propostas previsto nó
presente edital,
somente se aplicara na
hipótese da proposta inicial não ter sido
apresentada por microempresa ou emprêsa de
pêquêno porte.

\..

1 - DÀS CONDrçõES pÀRiA pÀRTrCrpAçÃO
1.7
Poderão participar deste Pregão os interessados que
atenderem a todas as exigênci;rs, inclusive quanto à
documentação constantes deste Edital e seus Anexos.
1.2 - Não poderão participar deste Pregão:
1.

- Os interessados que se encontrarem sob falência,

de Fazenda

íí

gme,
'W
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concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação

regime de consórcio, qualquer que seja sua forma
e
constituição.
1.2.2 Empresas estrangeiras que não funcionem no Pais.
'7
.2.3
Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para
licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos
com suspensão do direito de licitar
e contratar com a
Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.
1.3
Estarão impedidas de partlcipar desta 11citação as
empresas:

v

.3.1
Que, apresentem mais de uma proposta para cada item
específlco ou que um de seus sócios seja servidor público
1

municipal,'
1 .4
Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá

\,,

ser datada e assinada por seu(s) representante(s) 1egal(is),
devidamente qualificado (s) e comprovado (s) .
1.5
Os documentos necessários à habiJ.itação poderão ser
apresentados em original- acompanhada de cópia para ser
conferida e autenticada pelo pregroeiro e/ou equipe de apoio no
momento do credencianento, ou por qualquer processo de cópia
autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em
órgão da imprensa. As cópias autenticadas não serão devolvidas
e não será permitida reproduq:ão de cópi-as nos setores
pertencentes a Prefeitura Municipal.
8 . DA EABILITAÇÃO
8.1
O envelope no II "DOCT MENTAÇÃO DE IIABILITAçÃo" deverá
ser protocolado no focaf, dia e hora determinados, devidamenté
lacrados e rubricados no fecho, e conter em sua parte externa;
os dizeres:
EIiTVELOPE II
IIABILITÀÇÃO
PREFEITI'RiA MT'NICIPAT DE MONTE C.âRMELO

Municipal de Fazenda

o

ó
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F[s

PRocEsso: O45/2Ot6

I'i{

PREGÃO PRESENCTÀJ,: O3L/2OL6

TIPO:

objeto:

CoNTRATÀÇÃO

MENOR PREÇO POR ITEM

DE EI{PRESÀ ESPECTÀLTZADÀ EM

PRESTAç.ÀO DE

SERVrçOS pARjA !ÍANUTENçÀO DÀ FROTA DO MUNrCÍprO.
RAZÃO SOCIAI DÀ EMPRESÀ

CNPJ

B.1.1 - O Envelope n" II ,DOCUMENTaçÃO OU HÀBILITAçÃO", deverá
conter os seguintes docurnent.os:
Habilitação Jurídica, Fiscal e Dec1aração:
a) - Declaraçào de que não empr:ega menor, conforme modelo
contido no Anexo V;

\-,

b) - Contrato social em vigor (Consolidado), devidamente
registrado, efl se tratando de sociedades comerciais; exigindose, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição de
seus administradores,' quando se tratar cle empresa púb1ica será
apresentada cópia das leis que a instituiu;
c)

Cédula de ldentidade dos sócios da empresa (RG);

d)

Cadastro de pessoas fisicas

e)

Comprovante de Inscrição do CIJfJ;

f)

Certidão Negativa de Débito do l,junicipio Sede da

(CN

Secretario

dos sóc-ios da empresa

(CpE) ;

Empresa

unicipal);
icipal de Fazenda

Pregoeiro

í
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I
Certidão negativa cie débitos ,-unto ao

q)

h)
da

FGTS;

- Certidão negativa de débitos jr-inro à Secretaria de Estado
Fazenda Pública Estadual;

i)

Certidão Negativa de Débitos Refativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União,'
j)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhlstas

(CNDT);

1)
Certidão Negativa de Ea1ência, Concordata ou Recuperação
Judicial;
m) - Será veriflcado o quadro societário e o endereço dos
licitantes
com vistas a verificar
a existência de sócios
comuns, endereÇos idênticos e/,:u indicios de parentescos,
fatos que analisad.ts em cot-rjurrr-o com outras informações,
poderá indicar
occ..rrência de f raudes contra o certame
Iicitatório.
Portanto, havendc indicios de fraude, deverá ser
adotada a prerro(j:Tâtiva do paráif,ra.[o terceiro do artigo 43 da
Lei 8.666/93. Caso constatada a part:cipação de um mesmo sócio
em mais de uma empresa licitante,
estas serão inabilitadas,
podendo, ainda, serem declaradas ini_dôneas para contratar com
a Administração Pública, conforme item 15.
Todos os documentos apresentaCos deverão corresponder
unicamente em nome do licitante
que se habilita
para o
certame:

n.1) se o licitante
for matriz,
estar em nome da matriz;
n.2) se o licitante for à filial,
ES ar em nome da fi].ial;

Secretarit'r

de Fazencla

todos os documentos deverão
todcs os documentos deverão

oi
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n.3) serão dispensados da fiLial aqueles documentos que pela
própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em
nome da

matriz.

Os doct;uaer:tos qto,e a,ão infomarom

a

valida.de, serão váLidos por 90 di as
em1

\-

descrição da d.ata
â partir

de

da da,ta de

ssao

8.2 - DTSPOSTçõES GERA,TS DÀ HABTLTTÀçÃO
8.2.1 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação
de documento em substituição aos documcntos requeridos no
presente Edital e seus Anexos.
8.2.2 - Se a documentação de habillt-ação não estiver compJ-eta
e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e
seus Anexos o Pregoeiro considerará c proponente INABILITADO.
8.2.3 - Havendo restrição quanto à regularidade fiscal no caso
de microempresa ou empresa de pequeno porte, fica concedido um
prazo de 05 (cinco) dias para a sua regularização, prorrogável
por igual periodo mediante justificatj-va tempestiva e aceita
pela Comissão Permanente de Licitação, nos termos do § 7",
art. 43, do mesmo dlspositivo lega1.
B .2.4 - A não regulari zação f -j scal no prazo estabelecido no
subitem anter ior
impl icará
dec.rdência do direito
à
contratação, sendo facultada à Administração convocar os
licitantes remanescentes, Dâ orCem de classificação, para
assinatura da Ata de Registro cie Preços, ou revogar a
licitação nos termos do art. 43, § 2o , da Lei Complementar no.
123, de 14 de dezembro de 2006.
8.2.5 - O envelope de documentação que não for aberto ficará
em poder do Pregoeirc pelo prazo de 30 (r-rinta) dias, a contar

da homologação da ticitação, devendo a licitante retirá-lo,
após aquele periodo, oo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
lnut íLiza Ção do envelope. "
9
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.l - Ate 02 (dois ) dias útei s anr-es da data f ixada
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá petic l_ onar
por escrito contra c ato convocatório.
9.1.1 - A petição de impugnação e/ou pedido de esclarecimento
deverá ser dirigida
ao Pregc-,eir o e protocolada no Setor
9

Competente.

\-/

10 - DOS RECURSOS
10.1 - Todos os recursos serão:.nterpostos no final da sessão,
com registro
em ata, da sintese das suas razÕes e
contrarrazÕes, podendo os interessados juntar memoriais no
praza de 03 (três ) dias ute j-s.
70.2 - Em casos especiais, quando complexas as questÕes
debatidas, o Pregoerro concederá, àqueles que manifestarem a
interesse de recorrer, prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentação das correspondentes razÕes, flcando os demais,
desde logo, intimaclos para apresent,rr contrarrazões em igual
número de dias, eüe corneçarão a '-rorrer do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vis':a jmediata dos autos.
10.3 - O recurso contra a decisão dc Pregoeiro não terá efeito
suspensivo.
10.4 - O acolhimento do recurso iniportará a invalidação apenas
dos atos insuscetiveis de aproveitamerrto.
10.5 - Os autos do i)rocesso permanecerão com vista franqueada

aos interessados, oã sede da Secretarja Municipal da Fazenda
de Monte Carmefo, sob a responsabilidade do Pregoeiro e Equipe
de Apoio.
11 _ DÀ ENTREGA DO OB.'ETO LICITÀDO
11.1 - Os serviços deverão sêt prêstados em conformidade com a
necessidade do munj.cípio, de forma IMEDIÀTA após soJ-icitação
do responsáve1/eis da(s) Secretaria(s) supracitada(s), sempre

(Autorizaçâo
iormente a emissão da A. F.
imento); emitida pelo setor de Licitaçôes. Em caso
cipal de Fazenda

de
de
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urglência, também deverá ser de forma IMEDIÀTA, e o tr
até o J.oca1 correrá por conta do licitante vencedor.

De
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t2 - DO PÀGAI\íENTO
12.7 Condiçôes de Pagamento: O Pagamento será na tesouraria
do municÍpio, a partir da data de entrega da nota fiscaf, de
acordo com a disponibifidade financeira do municipi-o, para a
emissão da nota fiscal sempre deverão ser descritos todos os
itens fornecidos no mês de referência, acompanhado de todos os
pedldos de cada secretaria e a requisição emitída pelo gestor
da Ata de Registro de Preços. Estas notas fiscais deverão ser
entregues na secretaria de origem. (A nota físcaJ. deverá ser
em;tida ezl vaTor fixo cotu duas e ear c,asos específicos três
casas deci-raais) .
12.2 Sempre que a entrega do item l-i-citado f or para o setor
da Saúde gerenciado pelo Fundo Municipal de Saúde a nota
fiscal deverá ser emitida para a razão social Et IIDO MUNICfPÀI
DE SATDE CNPJ: L7.490.085/0001-36, sediado na Praça Getúlio
Vargas, 2J2, bairro Centro, Monte Carmelo,/MG.
L2.3
Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida pela
Prefeitura, por estar inexata, será contado novo prazo para o
pagamento a partir da data de sua reapresentação, [â forma
prevista no subitem 1.1 deste Edital.
13 -

E SUPRESSõES
13.1 No caso de eventual prorrogação da ata de registro de
preÇos, dentro do prazo de vigência não superior a um ano, não
se restabel-ecem os quantitativos inlcialmente fixados na
licitação, sob pena de se infringirem os princípios que regem
o procedimento licitatório,
indicados no Art.3o,
da Lei
Federal- no B . 66 6/ 93 .
L3.2 - Os preÇos registrados podem ser revistos em decorrência
ê\/ entual redução dos preÇos prali-cados no mercado ou de
que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
Ld
DOS ACRÉSCIMOS

c-
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cabendo a Administração, promover a negociação j unt
fornecedores, observadas as dÍsposiçÕes contidas na alinea
do inciso II do Art. 65 da Lei 8.666/93.

rr*$

L4 - DÀ EXECUÇÃO

v

74.1 - A prestação do serviço licitado será feita pela
Contratada somente após a assinatura da respectiva Ata de
Registro de Preçosr âssinatura do Contrato quando cabivel e
emissão da Autorização de Compras e Serviços (ACS).
L4.2 O órgão Requisiüante, ou às suas ordens, fiscalizarão
obrigatoria.mente a execução da Ata de Regist,ro de Preços, Dê
parte que os couber, a fim de verificar se no seu
desenvolvimento estão sendo observadas as especificações e
demais requisitos nele previstos, reservando-se o direito de
rejeitar o recebimento do objeto ç[uê, a seus critérios, nâo
forem considerados satisfatórios.
74.1.1 - Caberá ao órgão Requisitante, oü às suas ordens, a
responsabilidade, oâ parte que os couber, de gerenciar .'a
compra/serviços, fiscalizando e controlando a entrega do bem
ou serviços, eue deverá ser exclusivamente no interesse da
administração.

\-,

74.1.2 - A fiscalização por parte do órgão Responsável não
eximirá a Contratada das responsabilidades previstas no Código
Civil e dos danos que vier causar ao municiplo ou a terceiros,
por culpa ou dolo de seus funcionários na execução da Ata de
Registro de Preços.
15 -

DAS PENÀIIDâDES

15.1
O não cumprimento das obrigações assumidas poderá
ensejar a aplicação das seguintes penalidades:
I
Advertência, por escritoi
II - Multa, de 22 (dois ) por ,:ento ao mês sobre o val-or da
posta,'

I

Suspensão temporária do direito

A

de participar
G
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LICITAçü

122

licitações e impedimento de contratar com a Administraç
prazo não superior a 2 (dois) anos;
fV Declaração de inidoneidade para l-icitar ou contratar
a Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.
16 -

ct

com

DOS RECURSOS ORçÀr'ÍENTÁRrOS

16.1 Na licitação por registro de preÇos não é necessário
indicar a dotação orçamentária, euê somente será exigida para
formal-izaçáo do contrato ou outro in.strumento hábi1.

v

L7 -

DAS DTSPOSTÇõES enRÀrS

71.1

É facultada ao Pregoeiro ou à autorldade superior, êo
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada
a escl-arecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar no ato da sessão publica.
L7.2 Fica asseg'urado à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo
o direito de no interêssê da Àdministração, anuJ.ar ou revogar,
a qualquer tempo, Do todo ou em parte, a presente licitação,
dando ciência aos participantesr Dâ fomra da legislação
vigente.

71.3

Os proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e a Prefeítura Munj-cipa1 não
serár efl nenhum caso, responsáve1 por esses custos,
independentemente da condução ou resultado do processo

l-icitatório.
71 .4
Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e
legitimidade das inforrnações e dos e.ocumentos apresentados em
qualquer fase da licitaçáo.
17.5 - Após apresentaçãc da proposl-.r, não caberá desistência
do licitante,
salvo por motirzo ;usto decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeirc.
71

O licitante

que ensejar o retardamento da execução do
não mantiver a proposta, comportar-se de modo
f

icipal de Fazenda

\

fffiffi,*

Prefeitura [Vlunicipal de Monte Carme lo
SEcRETARIA MUNIcIPAL DE FAzENoe- otvtsÃo oe

ry

v

llcluçÃo

lnidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude f
garantido o direito prévio da ci tação e da ampla defesa,
ft-cará impedido de Iicitar
e contratar com a Administração,
pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punlção ou até que sej a promovida a
perante a própria autoridade que aplicou a
reabilitação
penalidade.
71.1 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer motivo
superveniente que impeça a realizaçáo do certame na data
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útiI
subsequente, no mesmo horário e l-ocal
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do
Pregoeiro em contrário.
I1.B - Fazem parte integrante do presente Edital:
Anexo I - Termo de Referênci-a,'
Anexo II - Modelo de Proposta de Pr:eços;
Anexo III - Modelo de Credenciamento Especifico;
Anexo IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Eato
Superveniente fmpeditÍvo à Habilitação;
Anexo V - Modelo de Declaração de que não Emprega Menor;
Anexo VI - Minuta da Futura Ata de Registro de Preços,.
Anexo VfI - Minuta do Futuro Contrato.
L1.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e
seus anexos, exclulr-se-á o dia do inicio e lnclulr-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Prefeitura Municipal cie Monte Carmelo.
71.70 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a
eventuais dúvidas na l-nt.erpretação do presente EditaI e seus
Anexos, deverá ser encaminhado f-cr escrito, âo Pregoeiro, no
endereço mencionado do preâmbulo dr-, presejnte edital.
17.11
A homologação do re,'sult ado desta licitação
não
impllcará direito à contratação.
77.12 - Aos casos omissos aplicar-se-á as demais disposiçÕes
C
antes da legislação vigente

unicipal de Fazenda
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17.13 - Cópias do edital e de seus anexos serão
pelo Pregoeiro e sua equÍpe de apoio, das 13h
17h0Omin, Do Setor de Licitações local-izado na Praça
ulio
Vargas, 242, 2o andar, Centro, MON'IE CARMELO MG, ao custo de
R§ 0,15 centavos por páglna, caso o inter:essado queira cópia
xerográfica e GRATUITAMENTE por intermédio de cópia virtual,
devendo o mesmo Lrazer pen drive ou midla similar. Demaj_s
informaçÕes poderão ser obtidas pelo telefone (34) 3842-5880.
11.74 - O foro parl dirimir questões relativas ao presente
Edital será o foro da Comarca de Monte Carmelo, com exclusão
de qual-quer outro.
Monte Carmelo/MG, 20 de ,Junho de 2076.
ANDERSON PIRES

Secretario Municipal de

Fazenda

G]LBERTO DONIZETE DE MELO JUNIOR

Preooeiro

Secretario

de Fazenda

F(s
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Processo no: 045/20L6
Modalid.ade: Pregão Presenci-a1

Edital n": O3L/2OL6 - Registro de Preço
Tipo: Menor Preço por Item

objeto:

coNTRjaraçÃo DE EMPRESA ESPECTÀIrZÀDA EM rnnsraçÃo

DE

SERVrçOS pÀR;A IíÀI{UTENçÃO Oa FROTA DO MUNrCÍprO.

1 JI'STIFICATIVÀ
A presente contratação se dá para manutenção preventiva
corretiva da frota municipal.

e

2 - ESPECTFICÀÇÃO DO OBJETO
Vide tabela abaixo:
cóoreo

ITEM

L7.470

01

UND

VEÍCULOS LEVES.

17.4L7 ALINHAMENTO

BALANCEAMENTO

E

VEÍCULOS PESADOS.

o2

v

DESCRTÇÃO
ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO

11.363

03
o4
05

CONSERTO DE

CÂMARA -

MAQUINAS

PESADAS.

11.334 CONSER
TOCICLETAS.
_
7L.364 CONSERTO DE CÂMARA TRATORES.

!1.362

06

11.357

o7

11.359

08

L7.474

09

11.415

10
11
L2
13

CONSERTO
DE

e^n^a

DE

CONSERTO DE PNEU
VEÍCULOS LEVES.
CONSERTO DE PNEU
VEÍCULOS SEMI-PESADOS.
CONSERTO

SEM

CÂMARA

SEM

CÂMARA

715

SE

40

HR

360

HR

6s0

HR
SE
SE

14.000

SE

136

( \SE

10

RAD]ADOR

VEÍCULOS

PNEU

750 X

76

520

680

DE

A FRIO

5Jl

SE

VEÍCULOS

PESADOS.

RESSOLAGEM

235

360

RADIADOR

PESADOS.

15'\' \ B.872

SE

SE

DE

4.318 FUN]LARIA E PINTURA
11.358 MANCHÃO DE PNEU _ VEÍCT]LOS LEVES
11.408 MANCHÃO DE PI\]EU
LOS PESADOS.
MANCHÃO DE PNEU
VEÍCLTLOS SEM]_
11.360

1N

360

180

LEVES.

CONSERTO

cE'

VEÍCULOS

CÂUaRa

QTD

60

3L2

\
Secretario

icipal de Fazenda

Pregoeiro

Íí

Prefeitura [Uunicipal de [\Ionte Carmelo

W
16
L7
18

19
20
2L
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37

\-

38
39
40

4t
42

43
44
45
46
47

nN

SEcRETARTA MUNrctpAL DE FAzEnoa

11.331
8.873
l.]-.477

RESSOLAGEM

A FRIO

RESSOLAGEM A
RADIAL
RESSOLAGEM A

- orvlsÃo oe ltclraçÃo

X 20 COMUM
FRIO PNEU 9OO X 20
PNEU 9OO

FRTO, PNEU

1OOOX2O,

FRIO, PNEU

1000X20,

BORRACHUDO.

l.7.479 RESSOLAGEM A
LISO.

77.421
71.423
l-7.424
77.425
B.875
11.431

8.814
71.428
rL.429
]_7.432

11.430

lL.421
B.7BO

A DTESEL
11.412 narÍFrcA
11.413
8.135
8.053

8.136
8.721
8.134
8.137

A FRrO,

PNEU 7700X22.
A FRIO, PNEU 215/15 R17,5.
A FRIO, PNEU 215/BO R22,5.
A ERrO, PNEU 700X16.
A QUENTE PNEU 12,4X24
A QUENTE PNEU 1,4,9X24
A QUENTE PNEU L400-24
A QUENTE PNEU 16,9X30
A QUENTE PNEU 71 ,5X25
A QUENTE PNEU 18,4X30
A QUENTE PNEU L8,4X34
A QUENTE, PNEU 7300X24.
RETIEICA DE BICOS E BOMBAS INJETORAS
RESSOLAGEM
RESSOLAGEM
RESSOLAGEM
RESSOLAGEM
RESSOLAGEM
RESSOLAGEM
RESSOLAGEM
RESSOLAGEM
RESSOLAGEM
RESSOLAGEM
RESSOLAGEM
RESSOLAGEM

RET

DE MoroRES

DE

I FICA

- veÍcur.os

MOTORES

LEVES.
VEICULOS

PESADOS.

SERVIÇO DE

ELETRTCA

GERAL

PARA

er,ÉrRrca

GERAL

PARA

ELETRICA GERAL

PARA

sERVrÇo DE slÉtnrce cERAL

rARA

caurNHÕrs

sERVrÇo

DE

MAQUINAS PESADAS

SERVIÇO

DE

MrcRoôNreus

MOTOC]CLETAS
SERVIÇO DE EL

TRICA GERAL PARA ÔN:eus
SERVIÇO DE ELETRICA GERAL PARA VANS

sERVrÇo DE nr,ÉtRrca GERAL
B .052
vnÍcur,os LEVES
sERVrÇo DE rupcÂurca GERAL
8.130
caurNuÕus

8.051
8.131

8.726
8.129
8.132
8.050

sERVrÇo

DE

PARA

PARA

sERVrÇo DE uBcÂNrca GERAL

eARA

MAQUINAS PESADAS

trrrcRoôNreus

SERVIÇO DE

MEC

TCA GERAL

PARA

MOTOCICLETAS

sERVrÇo »n uucÂurcA GERAL eARA ôNreus
SERVIÇO DE LqECANICA GERÀL PARA VANS

sERVrÇo DE uncÂNrca GERAL

veÍcur,os LEVES
49\ \ 11.409 TORNO E SOLDA
50 111.366 vuLCANrzaçÃo
icipal de Fazenda

DE

PNEU

qY

SE

76

>tr

18

SE

1B

SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE

32
180
195

5IEE'

PARA

MAQUINAS.

04
Ub

06
L2
06
08
06
06

SE

1B

HR

875

HR

240

HR

1.040

HR

300

HR

200

HR

1.800

HR

90

HR

2.800

HR

150

HR

I .2s0

HR

1. 500

HR

1.500

HR

2.000

HR

110

HR

5.700

HR

600

HR

3.750

HR

910
135

pARÂ

GERAL

uecÂNrca

SE

FLS
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51
52
53

PESADAS.

tl.361

VULCANIZAÇÃO DE PNEU

11.365

VULCANIZAÇÃO
PESADOS.

11. 361

DE

VULCANIZAÇÃO DE

_

PNEU

PNEU

-

orvrsÃo oe

VEÍCULOS SEMI-

PESADOS.

o

SE

90

SE

390

SE

340

O custo estimado para a presente contratação é de RS
3.038.351,92 (Três milhões trinta ê oito miI trezentos e
cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos).
O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preÇos
constante do processo adminlstrativo, elaborado com base em
orçamentos recebidos de empresas especializadas e em pesquisas
de mercado.

3 CONTROLE DÀ EXECUçÃO
A fiscalização e gestão da contrat-aÇão será executada por
fiscal
da Secretaria Municipal
Órgão Participante
da
presente licÍtação ou substituto, indicado pelo ordenador de
despesas. Ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no
curso da execução da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato,
e de tudo dará ciência à Administração.
Fiscal/ais:
DEPARTAI.íENTO

DEPARTAMENTO DE FROTA

FISCAL
EABIO JOSÉ

CONTRJATO

COELHO

4 - DÀS rNFRAçõES E SAI.IçõES aOUTNISTRATMS
A disciplina das j-nfraçÕes e sanções aplicáveis
IÍcitação é aquela prevista no editai.

ú\'tt
Secretario

icipal de Fazenda

no curso

o

í)

llctrlçÃo

TRATORES.
VEÍCULOS

Ó

da
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II

PROPOSTÀ

- otvtsÃo oe uctraçÃo

DE

PREÇOS

Processo n": _/20'L6
Modalidade: Pregão Presencial.

Edital n": _/2016
- Registro de Preços
Tipo: Menor Preço por Item
Objeto:

TEM

coD

UND

DESCRTÇÃO

QTD

VALOR

vÀr.oR

T'NIT.

TOTÀT

- Val-idade da Proposta 60 dias;
- Valor da proposta: R$
, (xxxxx reais).
- CondiçÕes de Pagamento: O Pagamento será real_i zado na
tesouraria do município, a parti:: d;r data de entrega da nota
fiscal, sempre de acordo com a disponib,ilidade financeira do
municipio.
Prazo de vigência da Ata de Reqistro de Preços: A Ata de
Registro de Preços inicia-se na data de sua assinatura e
vigorará por um ano.
de

de 2016

Razão Social da Empresa
CNPJ

Representante Legal

t

Secretario

de Fazenda

N
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Processo no: _/2OL6
Modalidade: Pregão Presencial

Edital. n": _/2016
- Registro de Preços
Típo: Menor Preço por Item
Objeto:

Pelo presente a empresa
devidamente
inscrita
no
, neste ato

CNPJ/ME

sob

representada pelo

no

Sr

, outorga c1o Sr
CPF no
amplos pode::es para representá-l-a junto
a Prefeitura Municipal de Monte Carmel-o - MG no processo

Iicitatório
acima identificado, inclusive para interpor ou
desistir de recursos, receber ciiaçÕes intimações, responder
administrativamente e judiciatmente por seus atos, formular
ofertas e lances de preÇos enfim, praticar todos os atos
pertinentes ao certame, efr nonre do proponente.

de

Razão Social- da Empresa
CNPJ

Representante Legal

res

de Fazenda

de 2076.

Cffi,s
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DEcr.ÀRAÇÃo
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og rNsxrsrÊNcrÀ DE FÀTo sUpERvENTENTE rMpEDrr rvo

À

HasrLrracÃo

Processo no: _/ZOte
Modalidade: Pregão Presencial

Edital n": _/2016
- Reg'istro de Preços
Tipo: Menor Preço por Item
Objeto

A Empresa

, devidament.e inscrita no CNPJ/MF sob
no
neste ato
representada pelo Sr
declara sob
, CPF sob o no
as penas da lei, que ate a presente data, lnexiste fato
superveniente impeditivo para -qua habilitação no presente
processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de decl_arar
ocorrências posterior:es.

de

de 2016

Razão Social da Empresa
CNPJ

Representante Legal

I
Gi
ipal de Fazenda

Pregoeiro
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ÀNEXO V

oscr,ARAÇÃo

on eug NÃo EMpREeê MENoR

Processo no: _/2OL6
Modalidade: Pregão Presencial

Edital. n": _/ZOL6
- Registro de Preços
Tipo: Menor Preço por ftem
Objeto:

\-,

A empresa

inscrita
com sede
Bairro

no
no

,
1egal, o

Sr

no CNPJ sob

o

na

, cidade de
por intermédio de seu representante
portador do CPF no

, DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 21 da Lei Eederal no 8.666/93 de 2L de junho
de 1993/ acrescido pela Lei no ').854, de 21 de outubro de
I999, eue não emprega menor de 1B (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigosos ou insalubre e não empreqa menor de 76
(dezesseis) anos, salvo rra condição t1e aprendiz.

de

de 2016.

Razão Social da Empresa
CNPJ

Representante Legal

G

icipal de Fazcnda
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0
ANEXO

VI

MINUTÀ DA ET'TT'RÀ ÀTÀ DE REGISTRO DE

PREÇO

Processo no: _/2OL6
Modalidade: Pregão Presencial-

Edital. n": _/2OL6
- Registro de Preços
Tipo: Menor Preço por Item
do ano de 2076,
) dias do mês de
reuniram-se o MtNrcÍpro DE MoNTE CÀRMELO, estado de Minas
Gerais, pessoa juridica de direito púbIico i-nterno, inscrita
no CNPJ n- 18.593.103/0001-78, neste ato representado pelo
secretário Municipar de Fazenda o senhor ÀÀIDERSON prREs,
brasileiro, softeiro, portador do CPF n . o 542 .91 5 . 67 6-81 ,
resi-dente e domicil-iado nesta cidade de Monte carmelo/MG, em
Aos

\-,

face da cl-assificação das propostas de preÇos no pregão
Presencial no __/2016, para formação de Ata de Registro de
Preços, tendo como fundamento Mapa .le Apuração e Ata de sessão
Pública, referentes ao processo supracitado, RESOLVE registrar
os preÇos para execução dos itens constantes no referido
edital, eue passam a fazer parte desta Ata de Regi_stro de
Preços, tendo sido a empresa/pessoa fisica
,
\z

inscrita

no CNPJ/CPF sob o n. o
com sede/endereço
na
neste ato representada
, Est-ado de _,
pelo (a) seu/sua
CPF n. o
, Sr(a) .
, portador do RG n. o
residente e
domiciliado na Rua
, classj-ficada com os respectivos
itens e preÇos, conforme planilha arrexa. A Ata de Registro de
Preços tem validade de 12 (dcze) meses, a partir de sua
assinatura. Esta será utit izada pelo MUNrcÍpro DE MONTE
CARMELO, como oRGÃo GERENCTADOR, na forma prevista no Edital,
com as empresas que tiverem preÇos regrstrados, nâ forma do
êY o vrr
do Edital. Depois de cumpridas as formalidades
I is e nada mais havendo para re.gistrar, f oram dados por

ipal de Fazenda

Prefeitura Municipal de Monte Carmelo
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encerrados os trabalhos, l-avrando-se esta Ata que vai a
pelos representantes da empresa com preÇos registr ados
Município de Monte Carmelo, para que opere seus efeitos
juridicos e Iegais.

Este instrumento guarda inteira conformj-dade com os termos do
Pregão Presencial para Registro de Preços t1o . _/
e
_
seus Anexos, Processo Licitatório
no. _t
do qual é parte
lntegrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do
FORNECEDOR REGTSTRADO.

CTÁUSUT,E PRIMEIR;A

DO OBJETO: Constitui-se

instrumento
atenda todas as exigências do Edital'

objeto deste
que

de Pregão Presencial

/zote.
rTEM

coD

DESCRTçÃO

CTÁUSUT,a SEGI,IIDA

\,,

-

UND

QTD

VAIOR
T'NIT.

DÀ vIGÊNcIÀ DÀ ÀTÀ DE REGIsTRo

VATOR

TOTÀI

DE PREÇOS

O prazo de val-idade da Ata de Registro de Preços será de um
ano (L2 meses) sendo computaCas neste período, âs eventuais
prorrogações.
CrÁuSur.a TERCEIRA - DA FoR!4A DE FoRNECIMENTo

A forma de execução será de acordo com as necessidades
Administração.
CLÀUSULÀ QUÀRTÀ

- DÀ FORMA DE RECEBIMENTO:

prestação dos serviços será nos computadores
I_A
diversos setores da Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.

dos

prazo para atendimento da solicitação será contado
ar do recebj-mcnto da A.F. (Autorização de Fornecimento);

o

p

da

Municipal de Fazcnda

a

Pregoeiro
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b) Após o recebimento da Autcrr:ação de Fornecimento,
i icitante vencedor 1á dever:á iniciar
a prestar os servaÇo
licitados;
c) Todos os custos (frete, taxas, impostos, etc.) correrão por
conta do licitante vencedor.
II - O recebimento do objeto será realizado na forma do inciso
II do art. 13 da Lei no. 8.666/1993:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da
conformidade dos serviços com a especificaÇão;
b) Definitivamente,
após a verrficaçâo
da qualidade e
quantidade dos serviços e conseqrrente aceitação, conforme
disposto no Termo de Referência.
III - A Nota Fiscal apresentada pela empresa no momento da
entrega deverá vir acompanhada da copia da Autori zaçáo de
Fornecimento e Ca cópra da Not-a de Empenho referentes ao
serviço executado, G deverá mencionar os números do processo e
modafidade.

IV - Independentemente cia aceita,:;ão, a Contratada garantirá a
qualidade dos serviços e estarr:r ok'rigada a substituir
ou
refazer aquele que apresentar defeito or-t falhas no prazo
estabelecido pelo Contratante.
q!4qqur,A QuTNTA - DÀ DOTAÇÃO ORÇIIMENTÁRrÀ:
As despesas com a execução da presente Ata de Registro de

Preços correrão

à

conta

dos

recursos consignado no orçamento

vigente anual, para o exercicio 2J16.
cLÀusuLA sExTA

-

DO

PREÇO

Pelos servj-ços executados o ORGÃ() GERENCIADOR pagará ao
FORNECEDOR REGISTRADO, conforme üs preÇos registrados na Ata
de Registro de Preços, mediante apresentação pelo FORNECEDOR
ISTRADO de fatura
enl 02 (ciua:r ) vias e nota f iscal,
I
-)
Secretari

icipal de Fazenda

Prefeitura Municipal de Monte Carmelo
SEcRETARIA MUNtctpAL DE FAzENon

- orvrsÃo oe ltcltaçÃo

devidamente formalizadas e atestadas pelos responsáveis
recebimento e execução do respectivo setor.

crÁusur,e sÉrrue - Do pÀGAMENTo:
I - Os pagamentos ficarão condicionados às disponibilidades

flnanceiras da Tesouraria do Municipio de Monte Carmelo e
serão Iiberados em até 30 (trinta)
dias, contados da
apresentação da respectiva Nota Fiscaf, nas condÍções exigidas
no Edital-. A Nota Fiscal e Fatura liquida,
deverão
obrigatoriamente conter o cNPJ/MF do cadastramento no cRC e
ser atestada pelos técnj-cos designados para esse fim
especifico.
II
Após o devido processamento, oS pagamentos serão
creditados em nome do FORNECEDOR, através de transferência
eletrônica e ou ordem de pagamento/cheque nominal, conforme
Legislação vigente, mediante apresentação da nota fiscal
conforme cronograma de errtrega e autori zaçáo emitida pelo
Departamento de Compras do muni cipio.
a) As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno porte (Epp)
optante pelo simples Nacional, errquanto permaneÇam na condição
de ME e EPP, estão dispensadas do recolhimento das
contribuições às terceiras entidades (SESI, SESC, SENAI,
SENAC, SEBRAE, INCRA e Salário Eciucação), conforme disposto no
S 3o do art. 13 da Lei Complementar no. 723/2006;
III
- O munj-cipio reserva-se o direito
de suspender o
pagamento caso o fornecimento seja efetuado em desacordo com
as especificaçÕes constantes da Not-a de Empenho.
IV - Os preÇos serão fixos e irreajust-áveis;
V - A nota fiscal a ser emitida por ocasião do forneclmento do
objeto, deverá conter o mesmo número do cNpJ/MF com o qual o
ricitante
tenha se habilitado
na licitação,
devidamente
cadastrado no cRC, sob pena de suspensão do pagamento até a
r ularização da divergência;
'I

unicipal de Fazenda
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VI - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enqu
pendent-e de liquidação qualquer obrigaçào financeira que lhe
for imposta em virtude de penaiidade ou inadimplência
contratual.

crÁusur,a orrÀva

DAS RESPONSÀBILIDADES DO

FORNECEDOR

REGISTRÀDO:

\./

v

I - Executar os serviços objetos desta licitação de acordo com
os prazos e especificaÇÕes constantes no Termo de Referência
Anexo f do referido Edital.
II - Reexecutar os serviços, oc total ou em parte, o objeto
do presente pregão em que se verj,ficarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes de materiais ou técnicas empregadas.
III - Reconhecer todos os direitos da AdministraÇão, errr caso
de rescisão administrativa do compromisso assumido, com a
finalidade de que a Administração não sofra solução de
continuidade nas suas atividades.
rv - Manter, durante o periodo de ex.-:cuÇão até o pagamento dos
serviços, todas as condiçÕes cle habititação e qu.allf icação
previamente exigidas, quando da fase de habilitação
da
licitação que rhe deu origem, sujej tando-se às penalidades
decorrentes do desatendimento a taI obrigação.
v - Responsabilizar-se pelos danos causados dlretamente à
Administração ou a terceiros, em clecorrência de sua culpa ou
dolo, ilâ execução da Ata, na forma do que dispÕe o art. jo da
Lei no. 8.666/L993.
vr
Responsabilizar-se
pelos
encargos trabalhistas,
previdenciários, flscais e comerc.,-ais resurtantes da execução
da Ata, na forma do que dispÕe o art. jl da Lei no.
8.666/7993.

vrr - E outras obrigaçÕes constantes no Termo de Referência
Anexo I do referido Edital.
NONA

DAS RESPONSABILIDADES DO ORGÃO GERENCTÀDOR:

JúJ
unicipal de Fazenda

§Nxw\
-\

Pregoeiro

\

-or

Prefeitura Municipal de Monte Carmelo
SEcRETARIA MUNtclpAL DE FAzENoe

- orvrsÃo DE LtctrAtUo,

fus
m

n

o

I - Gerenciar a Ata de Registro de PreÇos;
II
Exercer a fiscal-ização, examinando quanto ao cumprlmento
da Ata de Registro de Preços, por meio de servidor
especialmente designado, na forma prevista no art. 61 da Lei
no. 8.666/1993.
III - Efetuar o pagamento referente aos servlços prestados
objeto deste Pregão, deduzindo-se das faturas as eventuais
glosas determinadas pelo L-iscal clo Contrato, sendo assegurado
ao FORNECEDOR REGISTRADO o direito à ampla defesa.
IV - Não obstante o EORNECEDOR REGISTRADO seja o único
responsável pelos serviços, âo Municipio reserva-se o direito
de, sem que de qualquer forma restrlnja
a plenitude desta
responsabilidade, exercer a fiscalízaçáo mais ampla e completa
sobre os respectivos serviços e aceit-os pe,1 a Administração.
V
Prestar as informaçÕes e escla::ecimentos que venham ser
solicitados.
VI - E outras obriqaçÕes constanres no Termo de Referência
Anexo I do referido Edita}.

v

crÁusur,e DEcrItA - DÀs sÀÀrÇõEs ADMrNrsrRATrvÀs:
I - Com fundamento no artigo J" da Lei no. 10.520/2002, e art.
28, ficará impedida de licitar
e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municipios e será descredenciada
no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal, pelo

prazo de até 5 (cinco) anos, qarantida a ampla defesa, sem
prej uízo das cominaçÕes legais e mul-ta a CONTRATADA e a
adjudicatária que:
a) Não retirar
ou não aceitar a nota de empenho, quando
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
b) Deixar de entregar documentaçãc exigida nesta Ata,
c) Apresentar documentação falsa,'
d) Ensejar o retardamento da exectrção de seu objeto;
e) Não mantiver a proposta;
f)
thar ou fraudar na execução do contrat.o,.
\
unicipal de Fazenda
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q) Comportar-se de modo lnidôneo,'
h) Ft-zer declaração falsa,'
i) Cometer fraude fiscal.
II - Com fundamento nos artigos 86 e BJ, da Lei no 8.666/93, o
Fornecedor Registrado ficará sujeit,a, ro caso de atraso
injustificado,
assim
pela
considerado
Administração,
inexecução parciaJ- ou inexecução total da obrigação, sem
prejuizo das responsabilidades civil e crrminal, assegurada a
prévia e ampla defesa, às seguirrtes penalidades:
a) Advertência,'
b) Multar ilo percentual de 2Z (dois por cento) sobre o valor
residual da Ata de Reqistro de Preços, eue poderá ser
descontada de pagamento eventualmenLe devido pela Contratante
ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmentei
c) Suspensão do direito
de lícitar
e contratar com a
CONTRATANTE pelo prazo que for
fixado pela Autoridade
competente em função da natureza e da gravidade da falta
cometida:

o Por 06 (seis) meses - quando a contratada incidir
em
atraso a entrega do obj eto que lhe tenham sido
adjudicados,
atra-.rés de licitação,
ou recusar,
injustificadamente, assinar a Ata de Registro de preços
ou recusar a cumprir com a proposta apresentada no
processo licltatório.
o Por 01 (um) ano - quando a contratada empregar material
de qualidade inferior
ou diferente das especificações
exigidas pela CONTRATANTE.
o Por até 02 (dois) anos, nos casos em que a inadimplência
acarretar prejuízos à CONTRATANTE.
d) Declaração de inldoneidade para ljcitar.
rrr
As sançÕes de multa poderão ser aplicadas à contratada
juntamente com a de advertência, suspensão temporári-a para
ti tar e contratar com a Administração, e impedimento de

Secretari

de Fazenda
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e contratar com a União, Estados, Distrito Eederaf

Municipios.
IV - A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada do pagamento eventualmente devido pela
Contratante ou, ainda,
quando for
o caso, cobrada
j udicialmente.
V - As penalidades previstas poderãc ser suspensas, no todo ou
em parte, quando o atraso no cump_r imento das obrigaçÕes f or
devidamente justlficado peta empresa contratada, por escrito,
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
CI,AUSUI,A DECI}4A PRIMEIRJA,

r

o

-

DO CAI{CEI,AI{ENTO

DO REGISTRO

poderá requerer ao oRGÃo
GERENCTADOR o cancelamento do seu Registro na Ata, mediante
solicitação, por escrit.o.
rr - o FORNECEDOR REGISTRADO r-erá seu registro cancelado,
-

FORNECEDOR REGTSTRADO

quando sobrevlerem algumas das seguintes condiçÕes:
a) descumprir as condiçÕes da ata de registro de preços;

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equi-valente no
prazo estabelecido pera Administração, sem justificativa
aceltável-;
\,,

c) não aceitar reduzir o seu preÇo registrado, nâ hipótese
deste se tornar superior àqueres praticados no mercado.
CLAUST'I.A DECTMA SEGI'![DÀ

- DO E T'IIDÀMENTO LEGAI
Aplicam-se a esta Ata de Registro de preços decorrente de
Pregão Presencial, a Lel no. 70.520, de li de julho de 2002,
Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, e, aj_nda,
subsidiariamenter âs normas da Lei no. 8.666, de 27 de junho
de 1993.
crÁusur,a DEcr!ÍA
Os

de

- DOS CÀSOS OMTSSOS
CASOS OM].SSOS ou situações hao explicitadas nas clausulas
instrumento serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as
TERCETRÀ

Gi
cipal de Fazenda
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disposiçÕes contidas na Lei no 8.666/93 e suas alteraç
posteriores e demais requlamentos e normas administrativas que
fazem parte integrante
desta Ata, independe de
SUAS
transcriçÕes.
crÁusur,e oÉcrua eurNTA - Do FoRo DE ururçÃO: Eica eleito o
Foro da Cidade de Monte Carmelo/MG, para ação que resulte ou
possa resul-tar do disposto nesta Ata de Registro de Preços,
dispensando-se quaisquer outrcs por mais privilegiados
que
^^-.*
:)ti
tdtil E, por estarem assim acordes em todas as condiçÕes e cfáusulas
estabelecidas nesta Ata de Registrt cle Preços, a CONTRATANTE e
a CONTRATADA assinam este instrumelto em 02 (duas) vias de
igual teor e para uma única finalidade, depois cle lido e
achado conforme, êfr presenÇa das testemunhas abaixo firmadas.
Monte Carmefo-MG

de

de 2016.

A}IDERSON PIRES

Secretário MunicipaJ. de Fazenda
CONTRATÀDÀ

\-,

Representante Legal
TESTEMT'NIIÀS

Nome/cPtr:

Nome/Cptr':

unicipal de Fazenda

.,§iN*
--\{regoeiro\
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MINUTA DO EUTT'RO CONTRATO

Processo no: _/2OL6
Modalidade: Pregão Presencia1

Edita1 n": _/2OL6
Tipo: Menor Preço por ltem
Instrumento

Contratual
que

cel-ebram

o

para

entre

si

Mr-rnicípio de Monte Carmelo

e

a empresa

O MUNICÍPTO DE MONTE CÀRMELO, ESTADO DE
MrNAS GERArs, pessoa juridica de direito púb1ico interno,
inscrita no CNPJ n. 18.593.103/0001-78, neste ato representado
pelo Secretário Municipal de Fazenda o Senhor ÀIIDERSON PfRES,
brasileiro, softeiro, portador do cpF n.o 542.9j5.616-8'l ,
residente e domiciliado nesta cidade de Monte carmelo,/MG
doravante denominado simplesmente CONTRATAÀITE, e de outro l-ado
a empresa/pessoa fisica
, inscrit.a no cNpJ/cpF
\-,

sobon.o
Estado de _t

sede/endereço na
neste ato represent_ada pelo seu
CPF n. o
portador do RG n. o
com

CÉ

residente e domici-l iado na
doravante denominada

Rua

simplesmente CONTRjATADA, convencionam a
mediante as seguintes Cláusul-as e

condiçÕes:

Da fundamentação legal: o presente instrumento contratual
decorre de 1ic11-ação na modafldade pregão presencial no
2
rôê

tipo MENOR PREÇO POR ITEM, vinculando-se ao
ctivo editalr Dâ forma da Lei Federal no I0.520/02, Lei
0!6,

Anderson
Secrelario

icipal de Fazenda

kN.

-\.Pregoeiro'\

W

PreJ.e=r,t^?LiH[i*L'JP#S,?

]f9,gl?=981ffir

o

0

n

Municipal 60 6/06, Decreto MunicipaL 1257/14 e Lei Federal
B. 666/ 93 (subsidiária) .
crÁusur,a

PRTMETRn,:

Pregão Presencial-

ITEM

\-/

cóo

Constitui-se cbjeto deste instrumento
que atenda todas as exi-gências do Edital
/2OL6.

DESCRTÇÃO

cr,AUsuLÀ sEGIINDA:

QTD

VALOR
UNTT.

VAIOR
TOTÀL

Prazo de Vigência do Contrato inicia-se

sua assinatura até 31
CTÁUSUT,A TERCEIR;A,

UND

de Dezembro

da

de 2076.

DAS OBRrGÀçõES DÀ CONTRATÀIiITE:

I - Efetuar os Pagament-os na forma e prazo estabelecido nas
^l..ir-.1.Ld.,L,
cláusulas deste ULII
II - Proceder a conf e::ência dos serviços Homologados, de
acordo com as exlgências ccntictas rio edital e especiflcaçÕes
-i ^-^.
tA^^
ucÇ11rLd
>,

III - Emitir
licitados.

requisição para a prestação dos serviços

\.,
crÁusur,a euÀRTÀ: DÀs oBRrcAÇõEs DÀ coNTRjarÀDA:

I - Eazer a prestação dos serviços hc,mologados a seu favor de
acordo com prazo cieterrnirrado no edjtal.
II
deverão conleÇar a ser prestados
- Os serviços
(Autorizaçáo de
IMEDIATAMENTE, após a emissão .la A. F.
Eornecimento), emitida pelo setor de licitação, de acordo com
solicitações
dos departaln.entos da Prefeitura Municipal de
Monte Carmelo, serviços estes .-onstantes neste processo
CO
orme respectivo edltal.
]I
Arcar com clespesas inerentes ao transporte (carga,
des
a e frete) ern casos especifico de prestação de socorro
Gi
Secretario

de Fazenda
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W
em locais dlversos ou nas instalações da Secretaria Munici
de Infraestrutura e Serviços Urbano.; dos serviços homologados

a seu favor.
IV
Manter, durante toda a execução dc contrato, êfl
compatibilldade
com as obrigações assumidas, todas as
condiçÕes de habilitação e qualificação exigidas na Iicitação.
crÁusur,e errr!!E4: DA DorAçÃo oRçÀI'íENTÁRrA:
A despesa com a execução do prerse:rte contrato correrá à conta
das seguintes dotaçÕes orçamentá::ias:
cÓpreo DÀ DorAÇÃo - ELEÀ{ENTo DA DEspEsÀ - FrcHA- /2oL6
CIÁUSUI,A SEXTA: VAIOR GLOBÀI: Dá_sI;

val-or total de

para esta contratação

o

R$

crÁusur,a sÉrtua: CONDIçõES DE PÀGAI*ÍENTO: O Pagamento será
realizado na tesouraria do município, a partir da data de
entrega da nota fiscal, sempre de acordo com a disponibilidade
financeira do municípic.
PRIMEIRO Caso se faça necessária a reapresentação
de qualquer fatura por culpa do contratado, o pagamento
ocorrerá após a regulari-zação da situação do documento fiscal
não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
PARiAGRjAFO

\-,

PARiAGRAFO SEGIINDO:

cráusur,a

Não haverá reajuste de preÇos.

DA CONTRATAçAO: A contratação
dos
serviços /produtos objeto deste contrato será formal-izada por
oITÀvA:

meio de emissão

de

nota de empenho de despesa.

DÀ EIESCf SÃO: A ine..<ecução total- ou parcial
poderá ense j a:r a sua resc j-são pela
contrato
tração, pelos motivos e iia forma e consequência
NONÀ:

des

,/\Í\J\JAnderson
Secretario

unicipal de Fazenda
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uclrlçÃo

4
')-

prevista nos art. J', da Lei 10.520/02 ê arts. ii a gO da Le
no B . 66 6 / 93, apl i.cando as sançÕes prevl stas nos Arts . 86 a BB
da referida lei, no que couber, e os demais diplomas legais
aplicáveis.
A rescisão do contrato poderá ser:
a) Determinado por ato unilateral e escrito do Municipio de
Monte carmero, nos casos enumerados nos incisos f a xrr e xvrl
do art. 18 da Lei no 8.666/93, obscrvado o disposto no art. BO
da citada lei, no que couber ao presente instrumento;
b) Amigável, por acordo entre as pa::tes, reduzida a termo no
processo da licitação,
desde que haj a conveniência para a
PÀRAGRiAFO PRIMEIRO:

\./

AdministraÇão,.

c) Judicial,

nos termos da legislação;

sEGIr![Do: A rescisão adr.rinistrativa ou amigável
deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
PARiaGRAFo

autoridade competente;
rERcErRo: Quando a resc j.são ocorrer com base nos
incisos xrr a xvrr do art. 18 da referida 1ei, no que couber,
sem que haja curpa do coNTRATADo, será este ressarci-do dos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo
PARjaGRAFo

\-,

ainda direi-to ao pagamento devido pela execução do contrato
até a data da rescisão.
crÁusur,a DECrI'ÍA: DA

EXECUçÃO

U DÀ FrSCÀrrZAçÃO DO

CONTRATO:

o coNTRATo deverá ser executado fielmente, de acordo com as
cláusulas avenÇadas e observados cs termos do edital e a
legislação
vigenl-e,
re spondendo o
inadimplen-te pelas
consequências da inexecução totai ou parcialr flâ forma do
E
taf.

l^\íW'
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icipal de Fazenda
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PRIMEIRO: A execução do contrato será acompanhada

fiscalizada por um representante Ca Adminlstração, âo qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução
do contrato, e de tudo dará ciêncÍa à Administração.
A exÍstêncla e atuação da fiscalizaçáo pela
CONTRATANTE em nada restringe
a responsabilidade integral e
exc.l-usj-va da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto
ora contratado.
PARjAGRAFO SEGIJNDO:

crÁusur.e oÉcrun PRTMETR;A,: DAS SÀÀrÇÕES: As sanções cabiveis
serão aplicadas de acordo com o di sposto nos artigo J", da Lei
10.520/02 e artigos B6 d BB da lei Federal n .o 8.666/93 e suas
alteraçÕes, assegurado o contracliLório e a prévia e ampla
defesa.

penÁenafO PRIMEIRO: PeIa inexecução total- ou parcial
do
contrato, poderá a CONTRATANTE, garantida prévia defesa no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, €il processo administrativo,
aplicar à contratada, as seguirrtes sanções:

f - Advertência,'
\-.
II
Multa, flo percentual de 2Z (doj s por cento) sobre o valor
residual do contrdto, eue poderá sÉjr descontada de pagamento
eventualmente devido pela Contrata.nte ou ainda, quando for o
caso, cobrado judicialmente;
III

Suspensão do dir:eito de licitar
e contratar com a
CONTRATANTE pelo prazo que for
fixado pela Autoridade
Competente em f r,rnção da na tu i:ez;,t e da gravidade da f af ta
cometida:
Por 6 (seis ) meses
quaj'ido a contratada incidlr
em
traso a entrega do objeto que the tenham sido

-

Git
icipal de F'azenda

F(§

Prefeitura [\íunicipa! de [Vlonte Carmelo
SEcRETARIA MUNrcrpAL DE FAzENoe

ad

j

udicados,

através

de

- orvlsÃo oe ltctuçÂo

Iic j 1--aÇão, ou

recusa

injustificadamer--te, assiaar o cr-.rntrato ou recusar a
cumprir com a proposta ap;:esentada no processo
licitatorio.
b) Por 1 (um) ano - iruando a contratada empreqar material_ de
qualidade inferior
ou di fer:ente das especificaçÕes
exigidas pela CONTRATANTE.
c) Por até 2 (dois) anos, nos ca..,os em que a inadimplência
acarretar prejuízos à CONTRATÀNTE.

\-,

Iv
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
a CONTRATANTE, cor.siderando para tanto, reincidência de
faltas, a sua natureza e a sua gravidade, bem como, por
desacato a funcionário ou a Secrej:ário da CONTRATANTE.
a) o ato de decraração de inidor-reidade, será proferi-do pelo
Pref eito Municipa L de Morrte c.rrmef o-MG e publicado no
Diário oficiaf do Mi.rnicipio, e perdurará enquanto durarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, e,re ;erá concedlda sempre que a
contratada ressarcir à CONTRATANTE os prejuizos
resul-tantes e após decorri do o prazo da sanção apJ_icada
com base no item III deste Edital.
b) A sanção aplicada conforme inciso rv será apurada em
processo administrativo próprio, sendo concedido à
CONTRATADA o prazo de 10 (dez) cias da sua intimação para
defesa.

penÁenafo SEGuNDO: A reabilitaçãc poderá

decorridos 2 (dois ) anos da aplicac.ão
inciso fV.

As sanções previstas nos incisos T, III,
oderã o ser aplicadas j untamerrte com a do inci-so rI,

PÀRA.GRJAFO

IV

TERCEIRO:

Anderson
Secretario

da

ser requerida após
sanção prevista no

de F'azcnda
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facurtada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco)
dias úteis.
QuARTo: As sançÕes prevrstas nos incisos rrr e rv
poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais
PÀRiaGR;aFo

que em razão deste contrato:
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por
meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer
tributo.
b) Tenham praticado atos ilicitos
visando a frustrar
os
objetivos da licitação.
c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a
CONTRATANTE, em virtude de atos ilícitos
praticados.
panÁenafO QufNTO: As multas

e demais sanções, aqui previstas,
serão aplicadas sem prej uizo clas sançÕes civis ou penais
cabiveis ou de processo administrativo.
sExro: No caso de atr;rso rn j ustif Ícado na execução
do contrato, su j eit-ará à multa cie mora nc percentual de o , rz
(zero virgula um por: cento) sob:::e o valor residual do
contrato, por dia de descumprir,rento, após regular processo
administrativo, cujo valor poderá ser. descontado de pagamento
eventualmente devido pela CONTRATANIE, ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicíalmente.
PÀRjaGRAFo

\-,

sÉrruo: As multas administrativas
previstas na
cIáusula anterior não têm caráter compensatório, não eximindo
o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações
PARAGRAFO

cometidas.

CrÁusur,a DÉcIMA SEGUNDA: DO RECURSO ÀO üTIDICIÁRIo: Caso o
C
TANTE, tenha que recorrer ou comparecer a luizo para
have
o que the f or devido, o TIONTRATADO f icará suj elto AO
Gil
Secretario

icipal de Fazenda

r§

Pregoeiro

L

Prefeitura Municipal de [Vlonte Carmelo
SEcRETARIA MUNrcrpAL DE FAzÉNoa

- orvrsÃo oe urcrraçÃo

õ

DÉcIMA TERÇEIRA:

DA

0

PrrBLrcAÇÃo E CoNTROLE

c

DO

CONTRJATO:

Após assinatura deverá o presente,:ontrato ser pubiicado,
rmprensa oficial do Municipio remetendo-se cópia do mesmo,
prazo legal, âo Departamento de Contrcle Interno.

na
no

cl.ÀusuLÀ DÉcr!ÍA QUINTÀ: DO FORO DE ELEIÇÃO: Eica eleito o Foro
da cidade de Monte carmero/MG, para ação que resulte ou possa

resultar do disposto neste conl--rar-o, dispensando-se quaisquer
outros por mais privilegiados que sejam.
E, por estarem assim acordes em toda:r as condições e cfáusulas
estabelecidas neste contrato, a Cí)NTRATANTE e a CONTRATADA
assinam este instrumento em 02 (dr;as) vias de iguor teor e
para uma única finalidade, depois de lido e achado conforme,
em presenÇa das testemunhas abaixr: f i::madas.
\-,
Monte Carmelo-MG

de

de 2076.

ÀÀIDERSON PTRES

Secretário Municipal de Fazenda
CONTRJATADÀ

Representante Legal
TESTEMUNHÀS

Anderson
Secretario

G

pal de Fazenda

íi

t-

pagamento, além do orincipal ci.o débito, da pena convencional
de 10U (dez por cenl-o) sobre o vaior do Litigío, dos juros de
mora de lZ (um por cento) ao mês, despesas de processo e
honorários de advogado, estes fixados, desde J-ogo em 20"o
(vinte por cento) sobre o valor em Iitigio.
CTÁUSUT.a
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Pregoeiro

EDITAT DE UC|TAçÃO, PREGÃO PRESENCTAT. Ns 031/2016

O Prefeito de Monte Carmelo no uso de suas atribuições legais torna público que fará realizar
no dia 29 de julho de 2016 as 09h00min, no Sêtor de Licitações, situado nêsta cidade à Praça
Getúlio Vargas, ns.242 - Centro, perante Equipe para tal designada, Processo Licitatório n.e
045/20L6, Pregão Presencial n.e 031,/201.6 - Registro de Preços, do Tipo Menor Preço por
Item, visando à CoNTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECTAUZADA ÊM PRESTAçÃO DE SERVTçOS
PARA MANUTENçÃO DA FROTA DO MUNíClPlO. Os interessados poderão procurar a Diretoria
de Licitaçâo, de 13h30min as 17h00min. Para obterem maiores inÍormações ligue (34) 3842-

O edital

à

disposição dos interessâdos no site da Prefeitura www. montecarmelo.mq.gov.br e Setor de Licitações. Monte Carmelo, 14 dejulho de 2016.
Gilberto Donizete de Melo lunior, Pregoeiro.

5880.
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TERMo DE HoMor-ocaçÃo
Processo nq.045/2016
MOdAIidAdE: PREGÃO PRESENCIAL

Edital nq.: 031 12016 (REGISTRO DE PREÇO)

Tipo: MENOR PREÇO POR ITE[/

objeto: coNTRATAÇÃo DE ETUPRESA ESPEC|ALiZADA EM PRESTAÇÃO

OE

SERV|ÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNÍC|plo.

\-,

Homologo o procedimento da Licitação n'Q.04512016, cujo objeto: CONTRATAÇÃO

DE EMPRESA

ESPECIALIZADA

EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PARA

TUANUTENÇÃO DA FROTA DO ÍvlUNíClPlO, nos termos e condições do julgamento

efetuado pelo Pregoeiro e sua Comissão de Apoio, homologando o mesmo em prol

das empresas: AUTO MECANICA CARDOSO DE MONTE CARMELO LTDA-ME
R$222.300,00 (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL E TREZENTOS REAIS),
ALINHAUTO MONTE CARMELO LTDA R$27.OOO,OO (VINTE E SETE MIL REAIS),

JOSÉ CARLOS DA CUNHA. ME R$143.950,00 (CENTO E QUARENTA E TRÊS
MIL E NOVICENTOS E CINQUENTA REAIS), SIDNEY CAMPOS GOULART - ME
R$62.775,00 (SESSENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO
REATS), OLDATR DA CONCETçÃO BROZTNGA- ME R$73.500,00 (SETENTA E
TRÊS MIL E OUINHENTOS REAIS), JOSÉ LUIS DA STLVA - ME R$28.875,00
(VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) MARCIO
DIAS ME R$485.41 1,60 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E
QUATROCENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) KELTON CARLOS

FERNANDES 03082061699 R$25.460,40 (VINTE E CINCO MIL E
QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E OUARENTA CENTAVOS) WILSON
GOULART DE LIMA ME R$68.160,00 (SESSENTA E OITO MIL E CENTO E
SESSENTA REAIS), FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA . ME
R$1 1 1.OOO,OO (CENTO E ONZE TVIIL REAIS), BOMBAS INJETORAS
CARMELITANA LTDA R$s7,OOO,OO (CINQUENTA E SETE MIL REIAS) CLAUDTA

DE RESENDE MACHADO VAZ 05676921676 R$130.375,00 (CENTO E TRINTA
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E SETENTA E CINCO REAIS), RODRIGO TEIXEIRA BRAZ
07323471656 R$59.540,00 (CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E

MIL

QUARENTA REAIS ), para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência aos interessados, observadas as prescriçÕes legais peftinentes.

0fi"otr

Monte Carmelo/MG, 23 de AGOSTO de 2016.

Anderson

Secretário Municipal

Fazenda

