ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO XINGU
CNPJ: 04.178.518/0001-70
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2019
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
01. DO PREÂMBULO
1.1. A Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu-MT, por meio de seu pregoeiro oficial
ASTOR ALBRECHT e respectiva equipe de apoio, designados pela Portaria nº.
002/SAD/2019, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, com a formação de ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, do tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE, mediante as
condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos, que se
subordinam as normas gerais das Leis nº.10.520, nº. 8.666/93 e suas alterações e no que couber,
no Decreto Federal nº 3.555, Decreto Municipal nº. 077/2009 e Decreto Municipal nº.
002/2019.
02. DO OBJETO
2.1. Registro de preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios originais ou
genuínas, para veículos leves e pesados da frota Municipal, conforme especificações
detalhadas e quantidades constantes no termo de referência e anexos.
2.2. Entende-se por peças originais de primeira linha, os componentes fabricados por
fornecedores que abastecem as montadoras e também distribuídas diretamente no mercado
varejista (autopeças), sendo assim fica determinado que este produto seja inteiramente novo
sem que tenha passado por qualquer processo de reciclagem, por recondicionamento ou
remanufatura com a marca registrada e embalada na caixa original.
2.3. Entende-se por peça genuína, o produto utilizado com homologação da montadora para a
linha de montagem, ou seja, com a chancela estampada no produto e na embalagem da
montadora, determinando que este produto tenha sido aprovado pelo controle de qualidade e
seja inteiramente novo sem que tenha passado por qualquer processo de reciclagem,
recondicionamento ou remanufatura;
2.4. A prefeitura USARÁ sistema de empresa terceirizada para pesquisa de preço de mercado
AUDATEX este tem como base preço médio de mercado.
2.4.1. Os valores dos descontos ofertados pelas licitantes deverão ser calculados com base nos
preços constantes no sistema de orçamentação eletrônica AUDATEX.
2.5. Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor das peças ou acessórios, registrados na
tabela de preços sugerida pela AUDATEX, o percentual de desconto registrado no processo
licitatório, o valor do desconto por peças e o valor final individualizado de cada item.
2.6. O objeto dessa licitação deverá respeitar e obedecer rigorosamente às normas e legislação
pertinente para o objeto.
2.7. Como condições de operação imediata e tendo em vista a celeridade nas aquisições do
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objeto deste Edital, a empresa vencedora deverá dispor no momento da assinatura da Ata de
Registro de Preço, de estrutura operacional, logística e de pessoal qualificado para o
fornecimento das peças ora requisitadas, uma vez que os veículos e maquinários a serem
atendidos são de uso ininterrupto em diversas atividades administrativas, sendo em muitos
casos, ligados a serviços essenciais como saúde, educação e obras.
2.8. Para efeito do fornecimento de peças e acessórios será realizado desconto linear sobre o
valor das peças, independente da categoria ou marca dos veículos, sendo estas obrigatoriamente
genuínas ou originais de primeira linha.
2.9. O Município de SANTA CRUZ DO XINGU/MT fará a solicitação das peças e acessórios
genuínos e/ou originais de primeira linha, conforme a sua necessidade de manutenção da frota.
2.10. Em nenhuma hipótese será solicitada ou aceita peça que não seja classificada como
genuínas ou originais de primeira linha, havendo imediata devolução e solicitação de
substituição caso não seja cumprida tal exigência.
2.11. Todos os custos de entrega e possíveis devoluções, substituições, trocas, tais como fretes,
embalagens, taxas, etc., correrão por conta exclusiva do fornecedor, obrigado ao fornecimento
dos termos deste edital.
2.12. As peças entregues e que não satisfaçam as especificações – genuínas ou originais de
primeira linha – serão imediatamente devolvidas e substituídas por peças que preencham as
condições de qualidade exigida, sendo que todos os custos envolvidos nas operações de trocas
ou substituições correrão a expensas da empresa responsável pelo fornecimento.
2.13. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço
registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, objeto deste
contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e
demais condições estabelecidas.
03. DA DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CERTAME
3.1. O certame será realizado, e os envelopes de Proposta de Preços e Habilitação, serão
recebidos pelo Pregoeiro, em sessão, marcada para o dia, hora e local, conforme abaixo:
Data da abertura da sessão pública: 22 de Março de 2019.
Credenciamento: 8h30 min. até às 9h00 min. (horário de Brasília)
Recebimento dos envelopes: 9h00 min. (horário de Brasília)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT.
Endereço: Avenida 14 de Setembro, s/n, Centro, Santa Cruz do Xingu/MT.
Tipo de Licitação: Maior Percentual de desconto por Lote
Os Envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO serão recebidos pelo
Pregoeiro em Sessão Pública marcada para o dia, hora e endereço supracitados.
04. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
4.1. As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto desta Licitação, correrão
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pela seguinte dotação orçamentaria.
4.2 – Dotações Orçamentárias:
Gabinete do Prefeito
(021) 02.001.04.122.0002.2002.339030.000000 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Administração:
(033) 03.001.04.122.0003.2005.339030.000000 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Saúde
(080) 04.002.10.302.0026.2048.339030.000000 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Assistência Social:
(0136) 05.002.08.244.0021.2076.339030.000000 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Educação:
(0170) 06.002.12.361.0015.2020.339030.000000 – Material de Consumo
(0183) 06.002.12.361.0015.2097.339030.000000 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Agricultura:
(0213) 07.001. 20.122.0022.2067.339030.000000 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Obras:
(0259) 09.001.26.782.0006.1010.339030.000000 – Material de Consumo
(0266) 09.001.26.782.0006.2014.339030.000000 – Material de Consumo
05. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME LICITATÓRIO
5.1. Poderão participar do Pregão as empresas interessadas, que atenderem a todas as
exigências deste edital, seus anexos e que tenham ramo de atividade pertinente ao objeto desta
licitação.
5.2. Sob pena de desclassificação, os interessados a participar do presente pregão deverão trazer
a documentação original, fotocópias das mesmas autenticadas por cartório, autenticadas pelo
Pregoeiro ou membros da equipe de apoio, conforme item 5.2.4.
5.2.1. Só serão aceitas cópias legíveis.
5.2.2. Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas.
5.2.3. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
5.2.4. Os documentos em cópias simples poderão ser autenticados pelo pregoeiro ou
membros da equipe de apoio até o dia imediatamente anterior da data designada para a
audiência pública de entrega dos envelopes e disputa de lances, desde que acompanhados
dos originais.
5.3. As validades para os documentos apresentados serão aquelas constantes de cada
documento ou estabelecidos em lei.
5.3.1. Nos casos omissos, a Comissão permanente de Licitação considerará como prazo
de validade aceitável o de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão.
5.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
5.4.1. Que se encontrem sob falência, insolvência, concurso de credores, dissolução ou
liquidação;
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5.4.2. Inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou
Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido
publicado na imprensa oficial ou registrado no Cadastro de Fornecedores do Estado,
conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição;
5.4.3. Estrangeiras que não funcionem no País;
5.4.4. Sociedades Cooperativas.
5.5. A simples apresentação da proposta comercial corresponde à indicação, por parte da
licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação,
eximindo assim a Comissão Permanente da Licitação do disposto no art. 97 da Lei nº 8.666/93.
5.5.1. Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência
de fato impeditivo da habilitação, se este ocorrer após a abertura do certame.
5.6. A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do
licitante:
5.6.1. Estar ciente das condições da licitação;
5.6.2. Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados;
5.6.3. Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo Pregoeiro;
5.6.4. Manter, durante toda a execução do eventual contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na licitação.
06. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
6.1. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que
não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão,
apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciarem o
mesmo. Sendo que as petições deverão ser protocolizadas, devidamente instruídas (razão
social, endereço, assinatura, telefone para contato e ainda, número do processo e do Pregão ao
qual se referem).
6.2. Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgadas procedentes serão corrigidos os
vícios e, caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada pela
Administração, para a realização do certame.
6.3. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o
retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o
contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e
legislação vigente.
6.4. Quem impedir perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a
realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 02
(dois) a 03 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei n. 8666/93.
07. DO CREDENCIAMENTO
7.1. Na data, hora e local designados para a Sessão, os representantes dos proponentes deverão
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se apresentar para credenciamento, junto ao pregoeiro, munidos de documento de identificação
pessoal, com foto, em original e cópia;
7.2. Cada licitante deverá fazer-se representar por pessoa devidamente credenciada, por
procuração pública, particular, com firma reconhecida ou Termo de Credenciamento, com
poderes bastantes e suficientes para formular lances verbais, ofertas de descontos, solicitar
requerimentos e a tomar decisões em geral, inclusive no que se refere à eventual desistência da
interposição de recursos;
7.3. As credenciais dos representantes dos licitantes deverão ser apresentadas assim que for
instalada a sessão de abertura do Pregão, antes do recebimento e da abertura dos envelopes
contendo as Propostas;
7.4. Em se tratando de sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá ser
apresentado original e cópia do respectivo estatuto ou contrato social, devidamente registrado
na Junta Comercial ou no órgão competente;
7.5. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de um licitante.
08. DA FORMA E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
8.1. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, o representante da licitante entregará os dois
envelopes não transparentes e lacrados, um contendo a proposta de preços e outro os
documentos de habilitação, independentemente de credenciamento, não sendo aceita, a partir
desse momento, a participação de novos licitantes.
8.2. O envelope contendo a Proposta de Preços deverá ter expresso, em seu exterior, as
seguintes informações:
Envelope nº. 01 – Proposta de Preços
Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu – MT
Pregão Presencial Para Sistema de Registro de Preços nº...../2019
Data e hora da abertura: ...../..../2019 ....... : ..... HORAS
Razão Social: .......................................................................................
Endereço completo da licitante ........................................................
CNPJ....................................... INSC. EST............................................
8.3. O envelope contendo os Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior,
as seguintes informações:
Envelope nº. 02 – Documentos de Habilitação
Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu – MT
Pregão Presencial Para Sistema de Registro de Preços nº. ..../2019
Data e hora da abertura: ...../..../2019 ....... : ..... HORAS
Razão Social: .......................................................................................
Endereço completo da licitante ........................................................
CNPJ....................................... INSC. EST............................................
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8.2 – As propostas deverão ser geradas preferencialmente por meio do sistema
MEDIADOR, que será fornecido aos participantes pelo Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Santa Cruz do Xingu – MT, sendo que estas deverão ser entregues em papel
meio físico (devidamente assinadas) bem como por meio digital em CD (arquivo a ser
gerado pelo sistema MEDIADOR).
8.3 - Em havendo utilizando o sistema MEDIADOR, caso as empresas participantes não
consigam apresentar CD ou pen-drive com o arquivo referente à proposta de preços no
dia da abertura das propostas, o mesmo poderá ser entregue em até 48 horas após a data
de abertura das propostas de preços, com os devidos valores atualizados.
8.4 – A presente ferramenta (sistema MEDIADOR) trata-se apenas de um facilitador
para tornar o procedimento de apuração da licitação mais rápida e dinâmica.
09. DO ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA
9.1. A proposta deverá ser emitida em 01 (uma) via, suas folhas devem ser numeradas e
rubricadas, sendo a última datada e assinada por pessoa com poderes para assumir obrigações
em nome da empresa (proprietário, dirigente, sócio-gerente ou mandatário), redigida com
clareza, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, sem alternativas de preços ou qualquer
outra condição que induza a classificação a ter mais de um resultado e, ainda, contendo.
9.1.1. Uma única cotação, contendo preços unitários e totais, em moeda corrente
nacional, expressos em algarismos fracionados até o limite dos centavos (duas casas
decimais após a vírgula) e por extenso. Em caso de divergência entre os valores
unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valores expressos em
algarismo e por extenso, será considerado este último. Nos preços propostos deverão
estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com
os produtos da presente licitação;
9.1.2. O Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data de sua apresentação. A proposta que omitir o prazo de validade
será considerada como válida pelo período de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua
apresentação.
9.2. Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado sob
pena de desclassificação da proposta;
9.3. O valor será fixo e irreajustável até a vigência do presente instrumento, ressalvado o
disposto na alínea ‘d’ do inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8666/93.
9.4. Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a
PREFEITURA, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do
pedido.
9.5. O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a
composição dos preços propostos.
10. DA ANALISE DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE LANCE
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10.1. O critério de julgamento das propostas será o de maior oferta de desconto (percentual)
por lote, onde será verificado o menor valor global do lote da proposta apresentada.
10.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR
LOTE, sobre a tabela do sistema AUDATEX.

11.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas, a equipe de apoio ordená-las-á em
ordem decrescente de preços e em seguida identificará a proposta de menor preço, classificando
o seu autor, cujo conteúdo atenda as especificações do Edital e em seguida as propostas com
valores sucessivos e superiores de até 10 (dez) pontos percentuais relativamente à de menor
preço.
11.3. O conteúdo das propostas do subitem anterior será analisado, desclassificando aquelas
cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital.
11.4. Não havendo, no mínimo, 03 (três) propostas válidas nos termos do subitem 11.2. serão
selecionadas até três melhores propostas e os seus autores convidados a participar dos lances
verbais, quaisquer que sejam os preços por lote oferecidos nas propostas escritas.
11.5. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos
e crescentes para o desconto sobre o Valor de Referência - AUDATEX.
11.5.1. Será vedado, portanto, a oferta de lance com vista ao empate.
11.6. Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo ofertas
destinadas a alterar outros elementos da proposta escrita.
11.7. Quando convidado a ofertar seu lance, o representante da licitante poderá requerer tempo,
para analisar seus custos ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se de telefone
celular e outros.
11.8. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal,
quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e
na manutenção do preço apresentado por ele, para efeito de ordenação das propostas.
11.9. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, as
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
11.10. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;
11.10.1. Ocorrendo a hipótese acima e havendo empate na proposta escrita, a
classificação será efetuada por sorteio, na mesma sessão;
11.11. Declarada encerrada a etapa de lances serão classificadas as ofertas na ordem
decrescente de valor, consubstanciado nos descontos oferecidos.
11.12. Não poderá haver desistência dos lances ofertados.
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11.13. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao valor apresentado pela
primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito, podendo, para tanto, requerer a
análise da área demandante para dar mais segurança no processo de aprovação da proposta.
11.14. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da
licitante que a tiver formulado.
11.15. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem
de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências.
11.16. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento aos requisitos estabelecidos neste
Edital e seus Anexos, a licitante será declarada desclassificada pelo Pregoeiro.
11. DA HABILITAÇÃO
11.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma via, em envelope
fechado identificado com o nº 02, devendo constar à documentação a seguir listada:
11.2. Habilitação Jurídica:
11.2.1. Cédula de identidade e CPF do(s) sócio(s);
11.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;
11.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
11.2.3.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.
11.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis lucrativos, acompanhada de
prova de diretoria em exercício, devidamente registrada no órgão competente;
11.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
11.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
11.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
11.3.2. Certidão conjunta de Dívida Ativa da União e Regularidade de Tributos Federais,
inclusive quanto às contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art.
11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
11.3.3. Certidão de Regularidade de Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do domicílio
tributário da licitante;
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11.3.4. Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND), específica para participar de
licitações, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio tributário da licitante;
11.3.5. Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
11.3.6. Certidão Negativa de Débito Trabalhista, emitida pelo Superior Tribunal do Trabalho
(www.tst.jus.br);
11.3.6.1. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão
Positiva com efeitos de Negativa.
11.4. Qualificação Econômico-Financeira
11.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
Observações: Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis devidamente, registrado em órgão competentes, assim apresentados:
I- Sociedades regidas pela Lei n. 6.404/76 (sociedade anônima):
a) publicados em Diário Oficial; ou
b) publicados em jornal de grande circulação; ou
c) por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante.
II. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
a) Balanço Patrimonial registrado acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de
Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.
III. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006 e LC
147/2014. a) Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte: a.1) Conforme
artigo 6º, inciso II, “a” da Lei Estadual de Mato Grosso nº 10.442/2016, “as
microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos benefícios
estabelecidos na Lei Complementar Federal nº 123/06 deverá apresentar:
I - quando optante pelo SIMPLES nacional: a) comprovante de opção pelo SIMPLES,
obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal; b) declaração de que não se encontra em
nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006,
conforme ANEXO II deste Edital.
II - quando não optante pelo SIMPLES nacional: a) declaração de imposto de renda ou
balanço patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 3º da Lei
Complementar Federal nº 123/06; b) declaração de que não se encontra em nenhuma das
situações do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, conforme ANEXO II deste
Edital.
IV. Sociedade criada no exercício em curso:
a) Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicílio dos licitantes ou órgão equivalente.
V. Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – ECD,
consoante disposições contidas no Decreto nº 6.022/2007, regulamentado através da IN nº
1420/2013 da RFB e alterações, apresentarão documentos extraídos do Sistema Público de
Escrituração Digital – Sped na seguinte forma:
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a) Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público de
Escrituração Digital – Sped, nos termos do decreto 8.683/2016, desde que não haja
indeferimento ou solicitação de providências;
b) Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital extraídos do Sistema Público
de Escrituração Digital – Sped;
c) Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema Público de
Escrituração Digital – Sped.
11.4.1.1. O balanço patrimonial, as demonstrações e o balanço de abertura deverão estar
assinados pelos administradores das empresas constante do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social e por Contador legalmente habilitado;
11.4.2. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, com data não superior a 90 (noventa) dias da data limite para recebimento
das propostas, se outro prazo não constar do documento.
11.5. Qualificação técnica
11.5.1. A empresa deverá apresentar 01 (um) atestado de Capacidade Técnica, fornecidos por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem desempenhos anteriores ou
atuais de forma satisfatória, compatíveis em característica, quantidade e prazos com o objeto
desta licitação.
11.6. Outras Comprovações
11.6.1. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração, na forma do artigo 32, § 2°, da Lei nº 8.666/93, conforme ANEXO III do
presente Edital.
a) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC n.
123/2006 e Lei Municipal n° 240/2009, possuir alguma restrição na documentação
referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada
declaração.
b) A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que
trata a LC 123/2006 e Lei Municipal n° 240/2009 deverá apresentar, na forma da lei,
juntamente com os documentos de habilitação, e declaração de que não se encontra em
nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da LC nº 123/2006.
11.6.2. Declaração assinada por representante legal do licitante de que não outorga trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito), e qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos (inciso XXXIII do
art. 7° da Constituição Federal), conforme ANEXO II do presente Edital.
12. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
12.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, para fins de
participação no presente certame, às microempresas e empresas de pequeno porte deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição;
12.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
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prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não
suspenderá o prazo supracitado.
12.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 12.1.1, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão
pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a
licitação;
12.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-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 e desde que a melhor
oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.
12.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
12.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
12.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do subitem 12.3, serão convocadas as remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito;
12.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 6.3, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
12.4.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
12.5. A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a
Lei Complementar nº 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os
documentos de habilitação, a declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do
§4º do art. 3º do dispositivo supracitado, conforme modelo constante do ANEXO IV.
13. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
13.1. Encerrada a fase de lance para o item, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope
contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta,
verificando sua regularidade.
13.2. Constatado o atendimento das exigências editalícias, a licitante será declarada vencedora,
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de recursos.
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13.3. Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, o Pregoeiro examinará a
habilitação das licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do Edital.
13.4. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá suspender a sessão e
fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova habilitação,
escoimados os vícios apontados para cada licitante, conforme determina o art. 48, §3° da Lei nº
8.666/93, mantendo-se a classificação das propostas e lance verbais.
13.5. Da suspensão da sessão pública de realização do pregão será lavrada ata circunstanciada
com todos os vícios apontados de todas as licitantes, assinada pelos representantes presentes,
pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio.
14. DOS RECURSOS ADMINISTATIVOS
14.1. Os recursos deverão ser manifestados, verbalmente, no final da sessão, após a declaração
do vencedor pelo Pregoeiro, devendo a licitante interessada indicar o(s) ato(s) atacado(s) e a
síntese das suas razões (motivação), que serão registrados em ata.
14.2. O Pregoeiro indeferirá recursos intempestivos, imotivados ou propostos por quem não
tem poderes, negando-lhes, desse modo, processamento, devendo tal decisão, com seu
fundamento, ser consignada em ata.
14.3. Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, a licitante poderá
juntar, no prazo de 03 (três) dias, contados do dia subsequente à realização do pregão,
memoriais contendo razões que reforcem os fundamentos iniciais. Não será permitida a
extensão do recurso, nos memoriais mencionados, a atos não impugnados na sessão.
14.4. As demais licitantes, ficando intimadas desde logo na própria sessão, poderão apresentar
suas contrarrazões no mesmo local e no mesmo lapso do subitem anterior, contado do
encerramento do prazo do recorrente para a apresentação das razões, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
14.5. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento
da sessão deste Pregão, implicará decadência desse direito da licitante, podendo o Pregoeiro
adjudicar o objeto à vencedora.
14.6. Preenchidas as condições da admissibilidade, o recurso será processado da seguinte
forma:
14.6.1. O Pregoeiro aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais de
razões e contrarrazões;
14.6.2. Encerrados os prazos acima, o Pregoeiro irá analisar o recurso impetrado por
escrito, suas razões e contrarrazões, podendo reconsiderar sua decisão, no prazo de 03
(três) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir à autoridade superior devidamente
informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 03 (três) dias
úteis, contados do recebimento do recurso;
14.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
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aproveitamento.
14.8. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Departamento de
Licitações e Contratos, em dias úteis, no horário de 08 às 17:00 horas.
14.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais pelo
Excelentíssimo Prefeito Municipal, este adjudicará o objeto do Pregão Presencial ao vencedor e
homologará o procedimento licitatório.
14.10. O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no Diário Oficial do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
14.11. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo quanto à disputa.
14.12. Ocorrendo manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório,
ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº
10.520/02 e legislação vigente.
15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1. A Adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo pregoeiro, ficará sujeita a
homologação do Prefeito Municipal.
15.2. Para fins de homologação o proponente vencedor fica obrigado a apresentar nova
proposta adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, contados da notificação realizada na audiência pública do Pregão;
15.3. No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar a Ata da sessão pública e o contrato,
vindo a decair do direito a execução do objeto dessa licitação, o Município de Santa Cruz do
Xingu poderá revogá-la, ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem em que foram
classificados, para contratar em igual prazo e nas mesmas condições em que a primeira
classificada teria sido contratada.
16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1. Comparecer quando convocado no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento da convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de
multa de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor adjudicado.
16.2. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a
partir da data de sua publicação no Diário Oficial de Contas TCE/MT e Jornal Oficial
Eletrônico dos Municípios.
16.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços injustificadamente
será aplicado à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular,
no ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação,
para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções
cabíveis na Lei 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes.
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16.4. No caso de descumprimento (não assinatura), a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do
Xingu/MT se reserva no direito de convocar outro licitante observado a ordem de classificação,
para assinar a ata, sendo este o novo detentor.
16.5. Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres
estabelecidos neste edital.
16.6. É vedado reajustes de preços no período de vigência da Ata de Registro de Preços.
16.6.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de
Registro de Preços, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômicofinanceira inicial deste instrumento.
16.7. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes
situações:
16.7.1. Quando o prestador de serviços/consignatário não cumprir as obrigações constantes no
Edital e da Ata de Registro de Preços;
16.7.2. Quando o prestador de serviços /consignatário der causa a rescisão administrativa da
Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I
a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93;
16.7.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente
deste Registro;
16.7.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
16.7.5. Por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas.
16.8. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o prestador de serviços será informado por
correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços.
16.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial de Contas TCE/MT e Jornal Oficial Eletrônico dos
Municípios, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
16.10. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo a ata de registro de preços.
16.11. É vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de preços para qualquer
operação financeira sem a prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Santa Cruz
do Xingu/MT.
17. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO
PARTICIPANTES

Av. 14 de Setembro - S/N – Centro - Santa Cruz do Xingu – MT - CEP: 78664-000
Fone: (66) 3594-1000 - E-mail: scxlicitacao@gmail.com

ADM: 2017-2020

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO XINGU
CNPJ: 04.178.518/0001-70
17.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços órgãos ou entidades da Administração que
não tenham participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, nº10.520/02, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e do
Decreto Federal nº 9.488/2018 e Decreto Municipal nº. 002/2019.
17.2. Caberá ao fornecedor detentor do registro na Ata de Registro de Preço, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não seja
prejudicial às obrigações anteriormente assumidas.

18. DOS ACRÉSCIMOS
18.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preço,
inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
19. DO CONTROLE DE PREÇOS
19.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo
ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as
disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
19.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
19.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
19.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
19.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
19.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados;
19.3.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
19.3.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
20. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
20.1. O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo
administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas,
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caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas:
20.1.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes,
notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à
época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar
impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio
econômico-financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços
de mercado dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações;
20.1.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução
contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.
20.2. Por iniciativa do Município de Santa Cruz do Xingu, o registro será cancelado:
20.2.1. Quando o proponente:
20.2.1.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
20.2.1.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no
processo licitatório;
20.2.1.3. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
20.2.1.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de
Serviço decorrente da Ata de Registro de Preços;
20.2.2. O Município de Santa Cruz do Xingu poderá cancelar o registro de preços, ainda,
por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.
21. DO CONTRATO
21.1. Poderá ser formalizado com a empresa vencedora da licitação um contrato administrativo,
conforme minuta constante do Anexo VII deste edital, o qual se regerá pelas suas cláusulas e
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria
geral dos contratos e as disposições de direito privado.

22. CONVOCAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
22.1. A convocação do Contratado pelo Município de Santa Cruz do Xingu será formalizada e
conterá o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para assinatura do
Instrumento Contratual, retirar a nota de empenho, ordem de serviço, ou instrumento
equivalente, que será emitida pelo Departamento de Contratos e Convênios.
22.2. O não comparecimento do fornecedor convocado na forma do subitem anterior o sujeitará
às sanções previstas neste Edital.
22.3. O fornecimento deverá ser realizado de acordo com os requisitos deste edital, o Termo de
Referência e seus anexos.
23. DO PAGAMENTO
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23.1. O pagamento deverá ser efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA
mediante autorização e encaminhamento das referidas Notas Fiscais originais ao Setor
Contábil, e findado todo o processo de empenho e liquidação, e emissão da ordem de
pagamento pelo financeiro até o 15º dia útil do mês subseqüente.
23.2. Os pagamentos serão efetuados nas modalidades de deposito bancário devendo a Licitante
indicar o número de sua conta corrente, agência, e banco correspondente ou receber na
tesouraria da Prefeitura.
23.3. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a
CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua
rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
23.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidade da CONTRATADA.
23.5. O pagamento somente será realizado mediante apresentação dos seguintes
documentos:
23.5.1. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de
terceiros;
23.5.2. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
23.5.3. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Federal, do domicílio sede
da licitante vencedora;
23.5.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT.
24. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
24.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital e da Ata
de Registro de Preços sujeita à contratada, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla
defesa, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez
por cento), sobre o valor contratado, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93.
24.1.1. A multa, prevista neste item, será descontada dos créditos que a contratada possuir com
o Contratante/Prefeitura, e pode cumular com as demais sanções administrativas previstas.
24.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a empresa Contratada estará sujeita as
seguintes penalidades, garantida a prévia defesa:
24.2.1. Advertência por escrito;
24.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, pelo prazo de 02 (dois) anos;
24.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua
reabilitação, perante a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT;
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24.3. Serão publicadas no Diário Oficial de Contas TCE/MT, Jornal Oficial Eletrônico dos
Municípios e Diário Oficial da União, as sanções administrativas previstas nesta seção, e
inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
25. DOS ANEXOS
25.1. Constituem parte integrante e indissociável deste Edital os seguintes anexos:
25.1.1. Anexo I – Termo de Credenciamento;
25.1.2 - Anexo II – Declaração que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º
da Lei Complementar nº 123/2006.
25.1.3. Anexo III – Declaração do Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da
Constituição Federal, que não emprega menor;
25.1.4. Anexo IV – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo Superveniente da
Habilitação;
25.1.5. Anexo V – Declaração para Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte;
25.1.6. Anexo VI – Termo de Referência;
25.1.7. Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços.
25.1.8. Anexo VIII – Minuta do Contrato.
25.1.9. Anexo IX – Relação de veículos
26. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
26.1. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, realizar
operação de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria estar contida no ato da sessão
pública, bem como relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para
fins de habilitação e classificação dos proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam o
entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação;
26.2. A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de:
26.2.1. Revogar ou anular o certame sem que disto decorra, para os proponentes, o direito a
qualquer reembolso de despesas ou qualquer indenização.
26.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e
a Prefeitura Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
26.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
26.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local
definido e novamente publicada na Imprensa Oficial.
26.6. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio ou
autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições da
legislação aplicável;
Av. 14 de Setembro - S/N – Centro - Santa Cruz do Xingu – MT - CEP: 78664-000
Fone: (66) 3594-1000 - E-mail: scxlicitacao@gmail.com

ADM: 2017-2020

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO XINGU
CNPJ: 04.178.518/0001-70
26.7. A homologação do resultado desta licitação não gera direito à contratação, mas mera
expectativa de direito.
26.8. Quaisquer informações sobre a presente licitação que se fizerem necessárias serão
prestadas pelo Pregoeiro ou pela Equipe de Apoio até o 1º (primeiro) dia útil que anteceda a
data fixada para a abertura da sessão pública do presente Pregão, no horário compreendido das
7h00 minutos às 13h00 minutos, na Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu, através do
telefone (66) 3594-1000/1057 ou pelo e-mail: scxlicitacao@gmail.com e pelo site
http://www.santacruzdoxingu.mt.gov.br/portal/estrutura/transparencia/

Santa Cruz do Xingu - MT, 07 de Março de 2019.

______________________________
ASTOR ALBRECHT
Pregoeiro Oficial
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ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

TERMO DE CREDENCIAMENTO
(Papel Timbrado da Empresa)
A empresa (razão social) ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o
nº

________________________,

completo),

por

meio

do

sediada

presente

na

Termo,

________________________
credencia

o

Sr.

(nome

(endereço
completo)

______________________, inscrito no CPF sob o nº _______________________ e portador
da Carteira de Identidade RG nº ________________, a participar da licitação instaurada pela
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, sob a modalidade PREGÃO, de nº
006/2019, na forma PRESENCIAL, para Sistema de Registro de Preços, na qualidade de
representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome desta empresa,
podendo se manifestar, formular e rubricar propostas, ofertar lances, renunciar direitos, interpor
e desistir de recursos, assinar atas, ofertar lances, enfim praticar todos e quaisquer atos
necessários e inerentes ao certame.
Santa Cruz do Xingu/MT, ___ de ________de 2019.

____________________________________
Carimbo
Assinatura do representante legal da empresa
CNPJ da empresa
Prezado Licitante,
A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora dos envelopes de Habilitação e
Proposta de preços, juntamente com uma cópia autenticada do Contrato Social ou Instrumento
de Procuração que comprove a legitimidade de poderes da pessoa que tiver assinado a
credencial.
Juntamente com a carta de credenciamento, entregar ao pregoeiro a cópia simples da cédula de
identidade do representante designado.
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ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA-ME E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE-EPP

(Papel Timbrado da Empresa)

Para fins de participação na Licitação (indicar o nº registrado no Edital), a (o) (Nome completo
do Proponente), CNPJ, sediada na (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, que é
(microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso), e que não se encontra em
nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Santa Cruz do Xingu/MT, ___ de _______de 2019.

____________________________________
Carimbo
Assinatura do representante legal da empresa
CNPJ da empresa
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ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO CONSTITUCIONAL
(Papel Timbrado da Empresa)

A empresa (razão social) ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o
nº ________________________, sediada na _______________________ (endereço completo),
declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da
Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
Santa Cruz do Xingu/MT, ___ de _______de 2019.

____________________________________
Carimbo
Assinatura do representante legal da empresa
CNPJ da empresa
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
SUPERVENIENTES DA HABILITAÇÃO
(Papel Timbrado da Empresa)

A empresa (razão social) ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o
nº ________________________, sediada na _______________________ (endereço completo),
declara, sob as penas da Lei e em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93,
que não existem fatos supervenientes a esta licitação que sejam impeditivos de sua habilitação
para este certame licitatório realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT,
sob a modalidade PREGÃO, de nº 006/2019 na forma PRESENCIAL, para Sistema de
Registro de Preços.

Santa Cruz do Xingu/MT, ___ de ________de 2019.

____________________________________
Carimbo
Assinatura do representante legal da empresa
CNPJ da empresa
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ME E EPP
(Papel Timbrado da Empresa)

A empresa (razão social) _______________________________________________, inscrita
no CNPJ sob o nº _________________________________________________, sediada na
____________________________________ (endereço completo), para fim de participação no
certame licitatório realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, sob a
modalidade PREGÃO, sob o nº 006/2019 na forma PRESENCIAL, para Sistema de Registro
de Preços, declara, sob as pena e em conformidade com a Lei Complementar nº 123, de 14 de
junho de 2006, que é ______________________________________________________
(Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte).

Santa Cruz do Xingu/MT, ____ de ________de 2019.

____________________________________
Carimbo
Assinatura do representante legal da empresa
CNPJ da empresa
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ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TERMO DE REFERÊNCIA
LICITAÇÃO / MODALIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019

TIPO DE LICITAÇÃO/AVALIAÇÃO

MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
POR LOTE

DADOS DO SOLICITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU – MT.
LOCALIZAÇÃO:
Avenida 14 de setembro, s/n°, Centro, Santa Cruz do Xingu – MT. Fone: (66) 35941000/1057.
1. OBJETO
1.1. Descrição:
Registro de preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios originais ou
genuínas, para veículos leves e pesados da frota Municipal, conforme especificações
detalhadas e quantidades constantes no termo de referência e anexos.
1.2. Local de entrega:
A empresa Contratada deverá entregar as mercadorias/produtos na sede da prefeitura municipal
de acordo com a necessidade de cada Secretaria, no horário compreendido, preferencialmente,
das 07h00 minutos às 13h00 minutos, em dias úteis.

LOTE

CÓDIGO

01

31036

02

31038

03

31040

04

31041

05

31042

06

31043

07

31044

08

31045

09

31046

DESCRIÇÃO
Peças e acessórios ORIGINAIS para
motocicletas da marca HONDA
Peças e acessórios GENUINAS para
motocicletas da marca HONDA
Peças e acessórios ORIGINAIS para
veículos leve e utilitários da marca FIAT
Peças e acessórios GENUINAS para
veículos leve e utilitários da marca FIAT
Peças e acessórios ORIGINAIS para
utilitários da marca MITSUBISHI
Peças e acessórios GENUINAS para
utilitários da marca MITSUBISHI
Peças e acessórios ORIGINAIS para
utilitários da marca CHEVROLET
Peças e acessórios GENUINAS para
utilitários da marca CHEVROLET
Peças e acessórios ORIGINAIS para

VALOR
TOTAL
ESTIMADO
DO LOTE

DESCONTO
MINIMO
PROPOSTOE
M (%)

6.000,00

33,50%

6.000,00

33,50%

25.000,00

33,05%

25.000,00

34,34%

20.000,00

22,50%

18.000,00

28,16%

10.000,00

36,25%

10.000,00

23,66%

30.000,00

46,02%
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10
11
12
13
14
15
16
17

18

19

20

21

22
23
24
25

26
27
28

micro-ônibus marca IVECO
Peças e acessórios GENUINAS para
31047
micro-ônibus marca IVECO
Peças e acessórios ORIGINAIS para
31048
micro-ônibus marca MERCEDES-BENZ
Peças e acessórios GENUINAS para
31049
micro-ônibus marca MERCEDES-BENZ
Peças e acessórios ORIGINAIS para
31050
micro-ônibus marca VOLARE
Peças e acessórios GENUINAS para
31051
micro-ônibus marca VOLARE
Peças e acessórios ORIGINAIS para
31052
ônibus marca VOLKSWAGEM
Peças e acessórios GENUINAS para
31053
ônibus marca VOLKSWAGEM
Peças e acessórios ORIGINAIS para
31054
sprinter-415 da marca MERCEDESBENZ
Peças e acessórios GENUINAS para
31055
sprinter-415 da marca MERCEDESBENZ
Peças e acessórios ORIGINAIS para
31056
veículos pesados, ônibus, caminhões da
marca MERCEDES-BENZ
Peças e acessórios GENUINAS para
31057
veículos pesados, ônibus, caminhões da
marca MERCEDES-BENZ
Peças e acessórios ORIGINAIS para
31058
veículos pesados, caminhões da marca
FORD
Peças e acessórios GENUINAS para
31059
veículos pesados, caminhões da marca
FORD
Peças e acessórios ORIGINAIS para
31060
utilitários da marca TOYOTA HILUX
Peças e acessórios GENUINAS para
31061
utilitários da marca TOYOTA HILUX
Peças e acessórios ORIGINAIS para
31062
veículos leve e utilitários de marca
RENAULT
Peças e acessórios GENUINAS para
31063
veículos leve e utilitários de marca
RENAULT
Peças e acessórios ORIGINAIS para
31064
motocicletas da marca YAMAHA
Peças e acessórios GENUINAS para
31065
motocicletas da marca YAMAHA
TOTAL: Seiscentos e vinte mil reais

20.000,00

41,77%

15.000,00

46,00%

15.000,00

37,75%

50.000,00

51,36%

30.000,00

44,86%

30.000,00

44,27%

30.000,00

44,27%

10.000,00

45,50%

5.000,00

38,00%

80.000,00

52,40%

60.000,00

46,06%

60.000,00

46,25%

40.000,00

38,25%

10.000,00

43,25%

5.000,00

43,25%

5.000,00

43,55%

3.000,00

43,55%

1.000,00

50,00%

1.000,00

50,00%

620.000,00

FICA ESTABELECIDO O CATÁLOGO DE PEÇAS DO SISTEMA AUDATEX COMO
PARÂMETRO OFICIAL DE PREÇOS DE PEÇAS.

2. JUSTIFICATIVA E FINALIDADE DO FORNECIMENTO
Av. 14 de Setembro - S/N – Centro - Santa Cruz do Xingu – MT - CEP: 78664-000
Fone: (66) 3594-1000 - E-mail: scxlicitacao@gmail.com

ADM: 2017-2020

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO XINGU
CNPJ: 04.178.518/0001-70
2.1. Necessidade de registrar preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios
originais ou genuínas, para os veículos leves e pesados da frota Municipal.
3. PRAZO DE ENTREGA
3.1. O prazo de entrega das mercadorias/produtos solicitados serão de até 10 dias corridos
após o recebimento da nota de empenho.
3.2. Só se admitirá a prorrogação deste prazo quando houver impedimentos que paralisem ou
restrinjam o normal andamento da entrega dos produtos decorrentes de fatos alheios à
responsabilidade da CONTRATADA, atentados e reconhecidos pela Administração Municipal
3.3. As peças e acessórios fornecidos pela licitante vencedora deverão ter garantia mínima de
06 (seis) meses a contar da data da entrega, conforme nota fiscal que acompanhará a
mercadoria.
4.

MODO DE RECEBIMENTO

4.1. Os itens que integram o objeto deste contrato deverão ser entregues na sede do município
de Santa Cruz do Xingu-MT, conforme a necessidade efetiva desta municipalidade, mediante
requisição padronizada, assinada e carimbada pelo responsável do Setor de Compras.
4.2. A empresa contratada deverá fornecer os produtos dos tipos, tamanhos e quantidades
satisfatórias ao cumprimento do contrato. A Fiscalização poderá ordenar a remoção e exigir a
substituição de qualquer produto não satisfatório.
5.
FORMA DE PAGAMENTO
5.1. O pagamento referente á aquisição, será efetuado em parcelas mensais de acordo com a
quantidade fornecida no mês correspondente.
Constatando qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta será devolvida ao
CONTRATADO para as devidas correções.
5.2. Os pagamentos serão efetuados nas modalidades de deposito bancário devendo a Licitante
indicar o número de sua conta corrente, agência, e banco correspondente ou receber na
Tesouraria da Prefeitura. Caso gere “doc”, fica a cargo do CONTRATADO às despesas
bancarias que a operação vier a ocorrer.
6. EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS
Habilitação/Qualificação

Documento

Exigência
Sim

Habilitação Jurídica
Regularidade Fiscal e Trabalhista
Qualificação Técnica
Qualificação Econômico-Financeira

Cumprimento do disposto no art. 7,
XXXIII, CF/88.

Art. 28, II, da LLC
Art. 29 da LLC
Garantia
Índices
Certidão de falência
Capital ou Patrimônio
Líquido
Declaração

7. PENALIDADES
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7.1. O contratado que atrasar a entrega do objeto ou inadimplir o contrato incorrerá nas
penalidades administrativas no art. 86 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02.
7.1.1. A multa moratória, quando cabível, será de ordem de 0,5% (meio por cento) ao dia, até o
limite de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida.
7.1.2. A multa por inadimplemento, total ou parcial do contrato, será da ordem de 0,5% (meio
por cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida.
7.2. A aplicação das multas não afasta as demais penalidades, a seguir tipificadas:
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a empresa Contratada estará sujeita as seguintes
penalidades, garantida a prévia defesa:
7.2.1. Advertência por escrito;
7.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, pelo prazo de 2 (dois) anos;
7.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua
reabilitação, perante a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT.
8. REAJUSTE E REVISÃO DE PREÇOS
8.1. Os preços são irreajustáveis, todavia, após a apresentação da proposta, em razão de
ocorrência de fatos imprevisíveis ou de difícil previsão, devidamente comprovados, o preço
poderá ser revisto, para mais ou para menos.
8.2. Nos preços deverão estar inclusos todos os custos incidentes sobre o objeto, inclusive,
tributos, fretes e seguros.
09. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
9.1. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.
9.2. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste
Instrumento.
9.3. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no
curso do fornecimento, fixando prazo para sua correção.
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, entregue
peças originais ou genuínas (primeira linha);
10.2. Manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda execução do
objeto.
10.3. Arcar com todas as despesas de seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários e demais previstas pela legislação vigente, decorrentes ao fornecimento do
objeto do presente instrumento de contrato.
10.4. Emitir as Notas Fiscais de acordo com as requisições de compras, separadas por Veículo.
10.5. Entregar de forma sistemática e periódica, pelo preço contratado os produtos objeto deste
edital, segundo as necessidades e requisições da Secretaria Requisitante.
10.6. Entregar o produto especificado na Requisição de Compras, de acordo com as
necessidades e o interesse da Secretaria Requisitante, obedecendo rigorosamente os prazos e as
condições estabelecidas neste edital.
10.7. Responsabilizar-se integralmente pela entrega, nos termos da legislação vigente e
exigências editalícias, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos, quando for
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o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as
normas da Secretaria Requisitante.
10.8. Atender, de imediato, as solicitações relativas à substituição, reposição ou troca do
produto/mercadorias que não atenda ao especificado.
11. ESPÉCIE DE PREGÃO SUGERIDO
11.1. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços.
12. RESULTADOS ESPERADOS
12.1. Garantir atendimento com qualidade e suprir às necessidades da Secretaria Municipal de
Administração, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Ação Social, Secretaria
Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal de Obras.
13. LOCAL/DATA E HORÁRIO PARA CREDENCIAMENTO
13.1. Poderão se credenciar todos os interessados em participar deste pregão presencial, até o
dia 22 de Março de 2019, compreendido das 8h30 minutos até as 9h00 minutos, na Sala de
Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT.
14. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, EM TERMOS
DE ECONOMICIDADE
14.1. A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à aquisição dos itens em
questão, poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo,
mediamente regular e adequado processo e procedimento licitatório, cujo fator preponderante
certamente será o de MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE. Assim
mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a economia, não
obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do preço praticado no mercado
em relação ao objeto ofertado pela empresa, cuja escolha recairá naquela que cotar o menor
preço.
15. DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
15.1. Ficam designados os seguintes membros para promover o pregão presencial, de acordo
com a Portaria nº. 002/SAD/2019 de 02 de Janeiro de 2019.
ASTOR ALBRECHT – PREGOEIRO
CLÁUDIA ROSA DA SILVA – 1º MEMBRO OFICIAL
EDELSON JOSE BARRETO – 1º MEMBRO SUBSTITUTO

Santa Cruz do Xingu - MT, 07 de Março de 2019
_________________________________
KLEUBER DIVINO DE MORAES TEIXEIRA
Secretário Municipal de Administração
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ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ___/2019
Pelo presente instrumento o MUNICÍPO DE SANTA CRUZ DO XINGU ESTADO DE
MATO GROSSO, doravante denominado MUNICÍPIO, pelo neste ato representado por seu
Prefeito, o senhor MARCOS DE SÁ FERNANDES DA SILVA, brasileiro, casado, residente
à Rua Marcelino Simão da Silva, s/n°, centro, nesta cidade, portador da Cédula de Identidade
RG n° 0978393-8 SJ/MT e CPF sob o n° 921.471.271-91, RESOLVE registrar os preços da
empresa _____________________, nas quantidades estimadas nesta Ata de Registro de Preços,
de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no
Instrumento Convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as
partes às normas constantes da Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, no que
couber ao Decreto Municipal nº 077/2009, e em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1. A presente ata de registro de preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios
originais ou genuínas, para veículos leves e pesados da frota Municipal, conforme
especificações detalhadas e quantidades constantes no termo de referência e anexos.
1.2. No anexo V do instrumento convocatório, constam os quantitativos estimados, os quais
serão solicitados de acordo com a necessidade e conveniência da Prefeitura Municipal,
mediante a solicitação de compras, ocasião em que as demandas serão quantificadas.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na
modalidade Pregão nº 006/2019, na forma Presencial, com fundamento nas Leis nº 10.520/02
nº 8.666/93 e alterações posteriores e Decreto Municipal nº. 077/2009, no que couber,
conforme autorização da Autoridade Competente, Prefeito Municipal Marcos de Sá Fernandes
da Silva.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DETENTORA DO REGISTRO E DOS PREÇOS
3.1. Empresa Vencedora:
NOME:
CNPJ:
INSCRIÇÃO ESTADUAL (CASO TENHA):
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:
REPRESENTANTE LEGAL (nome, RG, CPF):
3.2. Descrição, Quantidade e Desconto Praticados:
Lote
Descrição do Produto

Valor
total Desconto mínimo
estimado do lote proposto
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FICA ESTABELECIDO O CATÁLOGO DE PEÇAS DO SISTEMA AUDATEX COMO
PARÂMETRO OFICIAL DE PREÇOS DE PEÇAS.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
4.1. A Ata de Registro terá sua vigência por 12 (doze) meses, contados a partir de sua
publicação no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Jornal Oficial
Eletrônico dos Municípios e Diário Oficial da União.
4.2. O prazo de entrega das mercadorias/produtos solicitados serão de até 10 dias corridos
após o recebimento da nota de empenho.
4.3. Os produtos deverão ser de primeira qualidade (originais ou genuínas), e estarem de
acordo com as normas técnicas vigentes.
4.4. O prazo para assinatura da ata de registro será de 05 (cinco) dias, contados da convocação
formal da adjudicatária.
CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO
5.1. O pagamento deverá ser efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA
mediante autorização e encaminhamento das referidas Notas Fiscais originais ao Setor
Contábil, e findado todo o processo de empenho e liquidação, e emissão da ordem de
pagamento pelo financeiro até o 15º dia útil do mês subseqüente.
5.2. Os pagamentos serão efetuados nas modalidades de deposito bancário devendo a Licitante
indicar o número de sua conta corrente, agência, e banco correspondente ou receber na
tesouraria da Prefeitura.
5.3. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a
CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua
rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
5.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidade da CONTRATADA.
5.5. O pagamento somente será realizado mediante apresentação dos seguintes
documentos:
5.5.1. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de
terceiros;
5.5.2. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
5.5.3. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Federal, do domicílio sede
da licitante vencedora;
5.5.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT.
CLÁUSULA SEXTA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo
administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas,
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caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas:
6.1.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas
fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à época da
elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar
impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio
econômico-financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços
de mercado dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações;
6.1.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução
contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.
6.2. Por iniciativa do Município de Santa Cruz do Xingu, o registro será cancelado:
6.2.1. Quando o proponente:
6.2.1.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
6.2.1.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no
processo licitatório;
6.2.1.3. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
6.2.1.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de
Serviço decorrente da Ata de Registro de Preços;
6.2.2. O Município de Santa Cruz do Xingu poderá cancelar o registro de preços, ainda,
por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital e da Ata
de Registro de Preços sujeita à contratada, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla
defesa, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez
por cento), sobre o valor contratado, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93.
7.1.1. A multa, prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com o
Contratante/Prefeitura, e pode cumular com as demais sanções administrativas previstas.
7.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a empresa Contratada estará sujeita as
seguintes penalidades, garantida a prévia defesa:
7.2.1. Advertência por escrito;
7.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, pelo prazo de 02 (dois) anos;
7.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua
reabilitação, perante a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT.
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7.3. Serão publicadas no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso as
sanções administrativas previstas nesta seção, e inclusive a reabilitação perante a
Administração Pública;
CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento desta Prefeitura, e serão empenhadas nas rubricas:
8.2. Dotações Orçamentárias:
Gabinete do Prefeito
(021) 02.001.04.122.0002.2002.339030.000000 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Administração:
(033) 03.001.04.122.0003.2005.339030.000000 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Saúde
(080) 04.002.10.302.0026.2048.339030.000000 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Assistência Social:
(0136) 05.002.08.244.0021.2076.339030.000000 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Educação:
(0170) 06.002.12.361.0015.2020.339030.000000 – Material de Consumo
(0183) 06.002.12.361.0015.2097.339030.000000 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Agricultura:
(0213) 07.001. 20.122.0022.2067.339030.000000 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Obras:
(0259) 09.001.26.782.0006.1010.339030.000000 – Material de Consumo
(0266) 09.001.26.782.0006.2014.339030.000000 – Material de Consumo
CLÁUSULA NONA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
9.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo ou apostilamento a presente Ata de Registro de Preço;
9.1.2. A Detentora da Ata de Registro de Preço obriga-se a se manter, durante toda a execução
da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora
avençadas, bem como as normas previstas na Lei nº 8.666/93 e legislação complementar;
9.1.3. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital
de Pregão Presencial nº 006/2019, seus anexos e a proposta da contratada;
9.1.4. É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata para qualquer operação financeira, sem
prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES
10.1. Para eficácia do presente instrumento, o Município de Santa Cruz do Xingu/MT
providenciará a publicação do seu extrato no Jornal Oficial dos Municípios, Diário Oficial de
Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Diário Oficial da União, conforme Lei nº
10.520/02.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO
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11.1. As partes contratantes elegem o foro de Vila Rica - MT como competente para dirimir
quais quer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não
puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Ata de Registro de Preço, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma para um só efeito legal.
Santa Cruz do Xingu/MT, ___ de ________de 2019.

MUNICÍPO DE SANTA CRUZ
DOXINGU/MT
MARCOS DE SÁ FERNANDES
DA SILVA
Prefeito Municipal

FORNECEDOR
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ANEXO VIII
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
MINUTA DO CONTRATO Nº ____ /2019
O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU/MT, Pessoa Jurídica de Direito Público
Municipal, com sede administrativa à Avenida 14 de setembro, s/nº Centro, nesta cidade,
inscrita no C.N.P.J. sob n° 04.178.518/0001-70, neste ato representado por seu Prefeito, o
senhor Marcos de Sá Fernandes da Silva, brasileiro, casado, residente à Rua Marcelino
Simão da Silva, s/n°, centro, nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG n° 0978393-8
SJ/MT e CPF sob o n° 921.471.271-91, doravante denominada simplesmente de
CONTRATANTE, e a empresa................................................, inscrita no CNPJ sob o número
............................., estabelecido(a) à.................., nº .........., Bairro ................, no Município de
........................, representado(a) neste ato pelo(a) Senhor(a) ....................................., portador(a)
do RG nº .......................... e do CPF n° ............................, residente e domiciliado(a)
à......................, n°................, Bairro .................., cidade de ..............................., doravante
denominado de CONTRATADA,resolvem celebrar a presente Contratação nos termos do
Pregão Presencial nº 006/2019, para Sistema de Registro de Preços mediante as Cláusulas e
condições a seguir estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. Registro de preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios originais ou
genuínas, para veículos leves e pesados da frota Municipal, conforme especificações
detalhadas e quantidades constantes no termo de referência e anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO
2.1. Para adquirir o objeto deste contrato foi realizado procedimento licitatório na modalidade
Pregão Presencial nº 006/2019, com fundamento nas Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93 e
alterações posteriores e Decreto Municipal nº. 077/2009, no que couber, conforme autorização
da Autoridade Competente, Prefeito Municipal Marcos de Sá Fernandes da Silva.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA FORMA DE EXECUÇÃO
3.1. A empresa Contratada deverá entregar as mercadorias/produtos quando solicitados serão
de até 10 (dez) dias corridos, após o recebimento da nota de empenho.
3.2. O objeto deste Contrato deverá ser entregue em estrita observância ao Edital de Licitação
Pregão Presencial nº 006/2019 e seus anexos.
3.3. A empresa Contratada deverá entregar as mercadorias/produtos na sede do licitante de
acordo com as necessidades de cada Secretaria deste Município, de acordo com a necessidade
do Poder Executivo, no horário compreendido, preferencialmente, das 08h00 minutos às 12h00
minutos e das 14h00 minutos às 18h00 minutos, em dias úteis.
3.3. A entrega do objeto deste contrato vai correr por conta da Contratada, bem como as
despesas de seguros, transporte, tributo, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do
fornecimento.
CLÁUSULA QUARTA: DA CONTRATADA E PREÇOS PRATICADOS
4.1. Qualificação da Contratada:
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Empresa Vencedora:
CNPJ:
Endereço:
Telefones:
E-mail:
Banco:
Agência:
Representante Legal (RG, CPF):

Conta Corrente:

4.2. Descrição, Quantidade e Descontos Praticados:
Lote

Descrição do Produto

Valor
total Desconto mínimo
estimado do lote proposto

4.3. As quantidades constantes acima representam apenas estimativas efetuadas pelo
Município, o qual não estará obrigado a consumir as referidas quantidades, podendo demandar
quantidades menores, sem que a licitante vencedora detentora do Contrato possa pleitear
qualquer custo.
4.4. Entende-se por peças originais de primeira linha, os componentes fabricados por
fornecedores que abastecem as montadoras e também distribuídas diretamente no mercado
varejista (autopeças), sendo assim fica determinado que este produto seja inteiramente novo
sem que tenha passado por qualquer processo de reciclagem, por recondicionamento ou
remanufatura com a marca registrada e embalada na caixa original.
4.4. Entende-se por peça genuína, o produto utilizado com homologação da montadora para a
linha de montagem, ou seja, com a chancela estampada no produto e na embalagem da
montadora, determinando que este produto tenha sido aprovado pelo controle de qualidade e
seja inteiramente novo sem que tenha passado por qualquer processo de reciclagem,
recondicionamento ou remanufatura;
4.5. A prefeitura USARÁ o sistema de empresa terceirizada para pesquisa de preço de mercado
AUDATEX este tem como base preço médio de mercado.
4.5.1. Os valores dos descontos ofertados pelas licitantes deverão ser calculados com base nos
preços constantes no sistema de orçamentação eletrônica AUDATEX.
4.6. Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor das peças ou acessórios, registrados na
tabela de preços sugerida pela AUDATEX, o percentual de desconto registrado no processo
licitatório, o valor do desconto por peças e o valor final individualizado de cada item.
4.7. Como condições de operação imediata e tendo em vista a celeridade nas aquisições do
objeto deste Edital, a empresa vencedora deverá dispor no momento da assinatura da Ata de
Registro de Preço, de estrutura operacional, logística e de pessoal qualificado para o
fornecimento das peças ora requisitadas, uma vez que os veículos e maquinários a serem
atendidos são de uso ininterrupto em diversas atividades administrativas, sendo em muitos
casos, ligados a serviços essenciais como saúde, educação e obras.
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4.8. Para efeito do fornecimento de peças e acessórios será realizado desconto linear sobre o
valor das peças, independente da categoria ou marca dos veículos, sendo estas obrigatoriamente
genuínas ou originais de primeira linha.
4.9. Município de SANTA CRUZ DO XINGU/MT fará a solicitação das peças e acessórios
genuínos e/ou originais de primeira linha, conforme a sua necessidade de manutenção da frota.
4.10. Em nenhuma hipótese será solicitada ou aceita peça que não seja classificada como
genuínas ou originais de primeira linha, havendo imediata devolução e solicitação de
substituição caso não seja cumprida tal exigência.
4.11. Todos os custos de entrega e possíveis devoluções, substituições, trocas, tais como
fretes, embalagens, taxas, etc, correrão por conta exclusiva do fornecedor, obrigado ao
fornecimento dos termos deste edital.
4.12. As peças entregues e que não satisfaçam as especificações – genuínas ou originais de
primeira linha – serão imediatamente devolvidas e substituídas por peças que preencham
as condições de qualidade exigida, sendo que todos os custos envolvidos nas operações de
trocas ou substituições correrão a expensas da empresa responsável pelo fornecimento.
4.13. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço
registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, objeto deste
contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e
demais condições estabelecidas.
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, as
mercadorias/produtos sejam entregues corretamente e em perfeitas condições de uso.
5.2. Durante a entrega das mercadorias/produtos, as Leis, os regulamentos, as posturas,
inclusive de segurança pública e as melhores normas técnicas especificadas para este fim;
5.3. Garantir a qualidade das mercadorias/produtos fornecidos, conformando-se todas as
exigências legais e de controle de qualidade.
5.4. Arcar com as despesas do fornecimento das mercadorias/produtos, inclusive as decorrentes
de obrigações previstas na legislação Fiscal, Social e Trabalhista, apresentando ao contratante,
quando exigida, copias dos documentos de quitação;
5.5. Não fornecer mercadorias/produtos sem previa autorização do setor de compras;
5.6. Cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, entregue
peças originais ou genuínas (primeira linha);
5.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a contratante ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo, relativo à execução da contratada ou em conexão com ele, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento
por parte da contratante;
5.8. O pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e
quaisquer despesas referente à aquisição de mercadorias/produtos mencionados, inclusive
licença em repartições públicas e autenticações do contrato e dos documentos a ele relativos, se
necessários.
5.9. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação
durante toda entrega das mercadorias/produtos.
5.10. Cumprir os prazos de entrega, sob pena de aplicação de sanções administrativas.
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5.11. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração da Prefeitura,
prestando todos os esclarecimentos solicitados e acatando as reclamações formuladas.
5.12. Emitir as Notas Fiscais de acordo as requisições de compras, separadas por veículo
conforme Termo de Referência.
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.
6.2. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste
Instrumento.
6.3. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da Aquisição de mercadorias/produtos, fixando prazo para sua correção.
6.4. Rejeitar os materiais que não atendam os requisitos constantes desta especificação.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
7.1. O Contrato terá vigência de ___, _____, 201__ até ___ de ______ de 201___ contados da
data de sua assinatura.
7.2. O prazo para assinatura do Contrato será de 05 (cinco) dias, contados da convocação
formal da adjudicatária;
7.3. A critério da administração, o prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado,
desde que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da adjudicatária e aceito por
este Município;
7.4. Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos artigos 77
e 78da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações;
7.5. A critério deste Município, o contrato poderá ser substituído por outros instrumentos
hábeis, tais como ordem de fornecimento, nota de empenho, autorização de compra, dentre
outros, nos termos do artigo 62 da Lei n. 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA: DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento deverá ser efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA
mediante autorização e encaminhamento das referidas Notas Fiscais originais ao Setor
Contábil, e findado todo o processo de empenho e liquidação, e emissão da ordem de
pagamento pelo financeiro até o 15º dia útil do mês subseqüente.
8.2. Os pagamentos serão efetuados nas modalidades de deposito bancário devendo a Licitante
indicar o número de sua conta corrente, agência, e banco correspondente ou receber na
tesouraria da Prefeitura.
8.3. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a
CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua
rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
8.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidade da CONTRATADA.
8.5. O pagamento somente será realizado mediante apresentação dos seguintes
documentos:
8.5.1. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de
terceiros;
8.5.2. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
8.5.3. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Federal, do domicílio sede
da licitante vencedora;
8.5.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT.
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CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1. O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, nas seguintes situações:
9.1.1. Quando o contratado não cumprir as obrigações constantes do Edital de Licitação e neste
Contrato;
9.1.2. Quando o contratado der causa a rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos
Incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
9.1.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial deste Contrato;
9.1.4. Os preços praticados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
9.1.5. Por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas;
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES
10.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital e da Ata
de Registro de Preços sujeita à contratada, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla
defesa, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez
por cento), sobre o valor contratado, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93.
10.1.1. A multa, prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com
o Contratante/Prefeitura, e pode cumular com as demais sanções administrativas previstas.
10.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a empresa Contratada estará sujeita as
seguintes penalidades, garantida a prévia defesa:
10.2.1. Advertência por escrito;
10.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, pelo prazo de 02 (dois) anos;
10.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua
reabilitação, perante a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT.
10.3. Serão publicadas no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso as
sanções administrativas previstas nesta seção, e inclusive a reabilitação perante a
Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento desta Prefeitura, e serão empenhadas nas rubricas:
11.2. Dotações Orçamentárias:
Gabinete do Prefeito
(021) 02.001.04.122.0002.2002.339030.000000 – Material de Consumo Valor total de R$
_______________ (_____________).
Secretaria Municipal de Administração:
(033) 03.001.04.122.0003.2005.339030.000000 – Material de Consumo Valor total de R$
_______________ (_____________).
Secretaria Municipal de Saúde
(080) 04.002.10.302.0026.2048.339030.000000 – Material de Consumo Valor total de R$
_______________ (_____________).
Secretaria Municipal de Ação Social:
(0136) 05.002.08.244.0021.2076.339030.000000 – Material de Consumo Valor total de R$
_______________ (_____________).
Secretaria Municipal de Educação:
(0170) 06.002.12.361.0015.2020.339030.000000 – Material de Consumo Valor total de R$
_______________ (_____________).
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(0183) 06.002.12.361.0015.2097.339030.000000 – Material de Consumo Valor total de R$
_______________ (_____________).
Secretaria Municipal de Agricultura:
(0213) 07.001. 20.122.0022.2067.339030.000000 – Material de Consumo Valor total de R$
_______________ (_____________).
Secretaria Municipal de Obras:
(0259) 09.001.26.782.0006.1010.339030.000000 – Material de Consumo Valor total de R$
_______________ (_____________).
(0266) 09.001.26.782.0006.2014.339030.000000 – Material de Consumo Valor total de R$
_______________ (_____________).
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
12.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo ou apostilamento a presente Contrato;
12.1.2. A CONTRATADA obriga-se a se manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como
as normas previstas na Lei 8.666/93 e legislação complementar;
12.1.3. Vinculam-se a este Contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o
Edital de Pregão Presencial nº 006/2019, seus anexos e a proposta da contratada;
12.1.4. É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata para qualquer operação financeira, sem
prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO
13.1. Para eficácia do presente instrumento, o Município de Santa Cruz do Xingu/MT
providenciará a publicação do seu extrato no Jornal Oficial dos Municípios, Diário Oficial de
Contas TCE/MT, Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios e Diário Oficial da União, conforme
Lei nº 10.520/02.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO
14.1. As partes contratantes elegem o foro de Vila Rica - MT como competente para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não
puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma para um só efeito legal.
Santa Cruz do Xingu/MT, ____ de ________de 2019.
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO
XINGU/MT
MARCOS DE SÁ FERNANDES DA
SILVA
Prefeito Municipal

NOME DO RESPONSÁVEL
NOME DA EMPRESA
CNPJ..........................
CONTRATADA
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ANEXO IX
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
RELAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL

MOTO POP 100, HONDA, ANO 2011/2011, PLACA NTY 0802, CHASSI:
9C2HB0210BR506186
MOTO POP 100, HONDA, ANO 2014/2014, PLACA OBI 7913, CHASSI:
9C2HB0210DR417374
MOTO POP 100, HONDA, ANO 2007/2007, PLACA KAU 9045, CHASSI:
9C2HB02108R004608
MOTO POP 100, HONDA, ANO 2007/2007, PLACA KAU 8955, CHASSI:
9C2HB02107R055891
MOTO POP 100, HONDA, ANO 2009/2009, PLACA NPG 8377, CHASSI:
9C2HB02109R413161
MOTO POP 100, HONDA, ANO 2009/2009, PLACA NPG 8337, CHASSI:
9C2HB02109R404452
MOTO POP 100, HONDA, ANO 2010/2010, PLACA NPE 8356, CHASSI:
9C2HB0210AR108880
MOTO POP 100, HONDA, ANO 2010/2010, PLACA NPE 8316, CHASSI:
9C2HB0210AR110773
MOTO POP 100, HONDA, ANO 2011/2011, PLACA NTY 0842, CHASSI:
9C2HB0210BR505896
MOTO CG 125 FAN ES, HONDA, ANO 2013/2013, PLACA QBA 1873, CHASSI:
9C20C4120DR554190
UNO MILLE WAY 4P ECON 1.0 FLEX 05 PASSAGEIROS 04 CILINDROS, FIAT, FAB
2013/2013,
COR
BANCA,
PLACA: OAR 6380 CHASSI: 9BD15844AD6870154
UNO MILLE WAY 4P ECON 1.0 FLEX 05 PASSAGEIROS 04 CILINDROS, FIAT, FAB
2013/2013,
COR
BANCA,
PLACA: OAR 7250 CHASSI: 9BD15844AD6867000
UNO MILLE WAY 4P ECON 1.0 FLEX 05 PASSAGEIROS 04 CILINDROS, FIAT, FAB
2013/2013,
COR
BANCA,
PLACA: OBK 0342 CHASSI: 9BD15822AD6841494
UNO MILLE 4P 1.0 FLEX 05 PASSAGEIROS 04 CILINDROS, FIAT, FAB 2010/2011,
COR
BANCA,
PLACA: NJW 1815 CHASSI: 9BD15822AB6472841
PALIO WAY 4P ECON 1.0 FLEX 05 PASSAGEIROS 04 CILINDROS, FIAT, FAB
2016/2016,
COR
BANCA,
PLACA: QBI 7423 CHASSI: 9BD17144ZG7577237
PALIO WEEKEND ADVENTURE 1.8, 16V, 132CV, FLEX, FIAT, 2017/2018, COR
BRANCA, PLACA: QBY 5170, CHASSI: 9BD37417DJ5101084
STRADA 1.4 FLEX, 04 CILINDROS, FIAT, FAB 2013/2013, COR BANCA,
PLACA: OAT 4405 CHASSI: 9BD27805MD7682965
CAMIONETE BLAZER, 4 PORTAS 05 PASSAGEIROS CHEVROLET, FLEX, ANO
2011/2011 PLACA NUC 6176, PRETA, CHASSI: 9BG116HP0BC476592
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CAMIONETE L200 4X4 GL, 4 PORTAS 05 PASSAGEIROS MITSUBISHI, ANO
2008/2008 PLACA JXW 0943, BRANCA CHASSI: 93XGNK74080842869
CAMIONETE L200 4X4 GL, 4 PORTAS 05 PASSAGEIROS MITSUBISHI, ANO
2016/2017 PLACA QBX 0813, BRANCA CHASSI: 93XLNKB8THCG25444
FURGÃO MERCEDES BENZ, AMBULÂNCIA, 415 SPRINTER ANO 2016/2017, CHASSI
8AC906633HE122397, PLACA: QBP - 7102
MICRO ONIBUS IVECO CITYCLASS ANO: 2012/2013, DIESEL, AMARELO, CHASSI:
93ZL68C01DB8446896 PLACA OBH 5614
MICRO ONIBUS ESCOLAR MARCA MERCEDES BENS ANO: 2010/2010 AMARELO,
CHASSI: 9BM688272AB727780 PLACA: NUG 8467
MICRO ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO/VOLARE V8L ANO: 2009/2010
AMARELO, CHASSIS: 93PB42G3PACO30982 NJP 9553
MICRO ONIBUS ESCOLAR COMPLETO MARCOPOLO/VOLARE V6 ESC
CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS ANO: 2008/2009 AMARELO, CHASSIS:
93PB36D2M9CO25974 PLACA: NJO 4019
ONIBUS VW/15-190 EODE.HD ORE 2014/2014, CHASSIS: 9532EB2W1ER431259
PLACA: QBA 4744
ONIBUS MERCEDES BENZ 1721 48L/211C PLACA: CPG-8643 ANO: 2000/2000
BRANCA CHASSI: 9BM384073YB219993
CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENZ L 1113, 1972/1972 AZUL
PLACA: KTD 9107 CHASSI: 34404112595186
CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENZ L 1620, 2009/2009 BRANCA
PLACA: KAU 7231 CHASSI: 9BM6953049B689190
CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENZ L 1620, 2009/2009 BRANCA
PLACA: KAU 6211 CHASSI: 9BM6953049B686366
CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 2421, 2003/2004 BRANCA PLACA: KAM
2597 CHASSI: 9BFYCN8F34BB30714
CAMINHAO MB ATRON 2729 K 6X4 COM CABINE, 6 CILINDROS, DIESEL 286 ANO
2014/2014 CHASSI: 9BM693388EB948081 PLACA OBO - 6883
CAMINHAO TANQUE FORD CARGO 1419 S, DIESEL 189 CV ANO 2017/2018 CHASSI:
9BFXEACB2JBS65839 PLACA QBV 7937
RENAULT DUSTER EXP16 SCE GABINETE, PLACA: QCS- 4436,CHASSIS:
93YHSR3H5JJ199433,FLEX, RENAVAN: 1145394334, ANO 2017/2018
AMBULANCIA – TOYOTA HILUX, SAÚDE – MAC, PLACA: QCX-0679, CHASSIS:
8AJFA8CB2K2005354, DIESEL, RENAVAN: 1170904723, ANO 2018/2019.
ONIBUS ESOLAR VW/15.90, EDUCAÇÃO-TE, PLACA: QCX-0319 CHASSIS:
9532E2W5KR916807, DIESEL, RENAVAN: 1170890587, ANO 2018/2019.
YAMAHA-XTZ
125K,
AGRICULTURA,
PLACA:
OAY-4054,
CHASSIS:9C6KE1260C0C0027858, GASOLINA, RENAVAN:490328814, ANO: 2012/2012
CAMIONETE
L-200
TRITON
SPORT,
OBRAS-FETHAB,
DIESEL,
CHASSIS:93XXJKL1TKCJ16878,ANO: 2018/2019.
FIAT/UNO DRIVE 1.0, CONSELHO TUTELAR, FLEX, PLACA:QCW-0185,
CHASSIS:9BD195B4NK0840152, RENAVAN:1157059110, ANO: 2018.
FIAT/UNO DRIVE 1.0, EDUCAÇÃO, FLEX, PLACA:QCS 6718, CHASSIS:
9BD195B4NJ0830765, RENAVAN: 1139817547, ANO: 2017/2018.
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