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EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 027/2017 

TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR   ÍTEM 

DATA DA REALIZAÇÃO: 29/06/2017 a partir das 09:00 HORAS 

LOCAL:   Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal  

de sobrália/MG. 

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de Veículos usados, 

destinado à Secretaria Municipal de Educação. 

 

A Prefeitura Municipal de Sobrália, neste ato representada pela Pregoeira 

LENILDA PEREIRA DOS SANTOS SILVA, nomeada pela Sra. Prefeita 

Municipal, Sr.ª Maria das Neves Beltrame Andrade, no uso de suas atribuições 

legais, torna público Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 

MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ÍTEM, objetivando o Registro de Preços para 

eventual aquisição de Veículos usados, destinado à Secretaria de Educação do 

Município de Sobrália – conforme descrição contida no Anexo I deste Edital, que 

será regida pela Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 

Municipal n.° 11.001, 18 de fevereiro de 2013, modificado pelo 11006/2013, 

aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal n.° 

8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada e demais normas regulamentares 

aplicáveis à espécie. 
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O presente processo será conduzido pela Pregoeira Sra. Lenilda Pereira dos 

Santos Silva, conforme designação da Portaria nº 002/2017. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório 

e anexos, que dele fazem parte integrante. 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 

recebidos no endereço abaixo mencionado, na sessão pública de processamento 

do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 

participar do certame. 

 

A sessão de processamento do Pregão será realizada na data de 29/06/2017, a 

partir das 09:00 horas, na Setor de Licitação, localizada na Praça Dr. Rúsvel 

Raimundo da Rocha, n.º49, Centro, Sobrália (MG) e será conduzida pela Pregoeira 

com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. 
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I - DO OBJETO 

1.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual 

aquisição de veículos usados, destinado à Secretaria de Educação do Município de 

Sobrália, conforme especificações constantes do Anexo I. 

 

1.2 - A Prefeitura não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes 

vencedores, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou mais 

itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do Registro de 

Preços terá preferência, nos termos do Artigo 15, Parágrafo 4º da Lei Federal 

8666/93. 

 

II - DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados que sejam proprietários 

de veículos e que possuam as características aos descritos no Termo de 

Referência deste Edital e que preencherem as condições de credenciamento, 

devendo para tanto exibir no ato do credenciamento declaração neste sentido, ( 

vide Anexo VII ), acompanhada de cópia do respectivo CRLV a ser ofertado. 

 

2.2 – Não poderão participar da presente licitação, as empresas ou pessoas físicas que: 

a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Sobrália/MG; 
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b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

c) Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio; 

que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

d) Empresas sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação judicial ou 

extrajudicial. 

 

III - DO CREDENCIAMENTO 

3.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, devidamente 

autenticado, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, 

da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes 

ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na 

alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

c) Se tratando de pessoa física, cópia da Carteira de Identidade e CPF, 

acompanhado de cópia do comprovante de residência. 

3.2 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto. 

3.3 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, 

sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
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3.4 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante a Pregoeira 

ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, 

de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição 

de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos 

envelopes: nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS ou Nº 02 - DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO relativos a este Pregão. 

 

3.4.1 - Na ocorrência do item 3.4, o preço apresentado no envelope “PROPOSTA 

DE      PREÇOS “, será considerado como valor final (última oferta) da licitante. 

3.5 - A ausência do representante da licitante, em qualquer momento da sessão, 

sem anuência da Pregoeira, será considerada como ausência de lances gerando a 

preclusão do recurso. 

 

3.6 – Somente serão credenciadas para participar do certame as empresas 

que atenderem ao item 2.1 deste edital. 

3.7 – Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte (ME e EPP), 

deverão apresentar, no momento do credenciamento, a Declaração constante no 

Anexo IV visando o exercício do direito de preferência previsto na Lei 

Complementar 123/2006 e suas alterações. 

 

3.8 – Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com 

modelo estabelecido no Anexo II. 
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3.8.1 - Para as licitantes ausentes, a declaração de pleno atendimento aos 

requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no Anexo II, deverá 

vir dentro do envelope de credenciamento. 

 

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E 

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo 

com modelo estabelecido no Anexo II, deverá ser apresentada fora dos Envelopes 

n.° 01 e 02. 

 

4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente, em 02 (dois) envelopes não transparentes, fechados e 

indevassáveis, contendo em sua parte externa, a identificação da licitante e os 

seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE N.° 01 - PROPOSTA DE 

PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL N.° 

027/2017 

NOME DA LICITANTE 

 

ENVELOPE N.° 02 - DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.° 027/2017 
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NOME DA LICITANTE 

 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

5.1 - A proposta, nos termos do item 4.2 da Cláusula IV, deverá ser apresentada 

datilografada ou digitada, respeitado o vernáculo, sem emendas nem rasuras; ao 

final ser identificada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 

procurador; totalmente de conformidade com o Anexo V, devendo conter a i n d a : 

- Quanto aos preços: 

- – Preço unitário e valor total, líquido, expressos em moeda nacional corrente. 

- Quanto as características técnicas: 

 

 

5.1.1 - Descrição dos itens, observados os requisitos mínimos descritos no Anexo I, 

inclusive MARCA E/OU FABRICANTE do veículo ofertado, a fim de comprovar sua 

real capacidade de atendimento do objeto licitado, de forma a permitir a avaliação 

da adequação aos requisitos estabelecidos no Anexo I deste Edital. 

 

- Quanto à validade da proposta: 

5.1.2 – O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (SESSENTA) 

dias, contados da data de sua apresentação. 

 

- Quanto à condição de pagamento: 

5.1.3 - O pagamento será efetuado conforme item XIII. 
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- Quanto à garantia: 

5.1.4 – O prazo de garantia de motor e câmbio será de no mínimo 03 (três) meses 

contados a partir da efetiva entrega do veículo. 

 

OBSERVAÇÕES 

a) – Se, por falha do proponente, a proposta não indicar o prazo de sua validade, 

esta será considerada válida por 60 (SESSENTA) dias, independentemente de 

qualquer outra manifestação. 

b) - Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de 

validade, não sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por 

parte do proponente. 

c) - Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se 

sujeitando às cláusulas e condições do presente Edital. 

 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação", nos termos do item 4.2 da Cláusula 

IV, deverá conter os documentos a seguir: 

 

PESSOA JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 
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por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste 

subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício; 

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 

6.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 6.1.1 não 

precisarão constar do Envelope “Documentos de Habilitação", caso tenham sidos 

apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

 

6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

6.1.3 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

6.1.3.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal abrangendo as 

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, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

Licitante, pertinentes e compatíveis com o objeto licitado ou outra equivalente, na 

forma da lei; 

6.1.3.2 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais, instituídos por lei. 

6.1.3.3 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-
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A da Consolidação das Leis do trabalho, aprovada pelo Decreto – Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943 Alterada pela LEI nº 12.440, de 7 de julho de 2011 – DOU de 

08/07/2011. 

6.1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

6.1.3.1 - Fica dispensada a apresentação do atestado de capacidade técnica, com 

base no parágrafo 1º do artigo 32 da Lei Federal 8.666/93. 

6.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

6.1.4.1 – Certidão Negativa de feitos sobre Falência, expedida pelo distribuidor da 

sede da licitante, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias corridos, 

contados da data de apresentação da proposta, desde que em validade. 

 

PESSOA FÍSICA: 

a ) Cópia da Carteira de Identidade, devidamente autenticada em Cartório ou apresentar a 

original com a cópia para autenticação pela Pregoeira; 

b ) Cópia do CPF, devidamente autenticada em Cartório, devidamente autenticada em 

Cartório ou apresentar a original com a cópia para autenticação pela Pregoeira; 

c ) Cópia do Comprovante de Residência, constituído de fatura de energia elétrica, água 

ou telefone com emissão inferior a 90 ( noventa ) dias,  devidamente autenticada em 

Cartório ou original; 

6.1.5 – DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA: 

6.1.5.1 – Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na 

licitação, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública ou suspensa de licitar com a Prefeitura Municipal de 
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Sobrália, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes e 

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

ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (modelo - Anexo III); 

6.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 

6.2.1 - A documentação exigida poderá ser apresentada no original ou através de 

impresso informatizado obtido via Internet, com data de expedição não anterior a 

90 (noventa) dias, contados da data de encerramento da licitação, se outro prazo 

de validade não constar nos documentos. 

 

6.2.2 - A documentação também poderá ser apresentada através de cópia, 

produzida por qualquer processo de reprodução, autenticada por cartório 

competente, ou por servidor desta Administração Pública ou publicação em órgão 

da imprensa oficial. 

 

6.2.2.1 – Na hipótese de a licitante optar por autenticar documentação por servidor 

da Administração Pública, deverá apresentar os referidos documentos a Pregoeira 

deste processo com antecedência mínima de 30 minutos antes do Processamento 

da Sessão. 

 

6.2.3 Os documentos que não constarem prazo de validade (exceto os impressos 

informatizados obtidos via Internet, bem como o indicado no item 6.1.3) serão 

considerados válidos, por esta municipalidade e para efeito desta Licitação, pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de expedição dos mesmos. 
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6.2.4 Poderão ser apresentadas Certidões Positivas com efeitos de negativa, 

conforme artigo 206 do Código Tributário Nacional (Lei n.º 5.172, de 25 de Outubro 

de 1.966). 

 

6.2.4.1 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

 

6.2.5 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e, 

preferencialmente com nº. CNPJ e endereço respectivo: 

6.2.5.1 - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

6.2.5.2 Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz; 

6.2.5.3 Se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão 

ser apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

6.2.6 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades poderão ser saneadas 

na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 

inclusive mediante: 

 

a) Substituição e apresentação de documentos, ou 
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b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

 

6.2.7 - A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos 

autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 

impossibilidade devidamente justificada. 

 

6.2.8 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e 

não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante 

será inabilitada. 

 

6.2.9 – As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão 

apresentar toda a documentação arrolada no item 6, mesmo que apresentem 

alguma restrição fiscal. 

 

6.2.9.1 – Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período a 

critério da Administração Pública, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que a licitante for declarada vencedora do certame, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

6.2.9.2 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 

acima, implicará na perda do direito à contratação, sem prejuízo de demais 
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sanções. 

 

VII - DOS ESCLARECIMENTOS, QUESTIONAMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO 

DO ATO CONVOCATÓRIO 

7.1 - Até as 17:00 horas do dia 26/06/2017, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

 

7.2 - Nos eventuais atos de impugnações, o interessado deverá obedecer ao 

procedimento abaixo: 

 

 

7.2.1 - Os pedidos de esclarecimentos/questionamentos e impugnação, referentes 

ao presente pregão deverão ser enviados através do e-mail:-licitapms@gmail.com, 

ou ainda protocolado na Departamento de Licitação, Praça Dr. Rúsvel Raimundo 

da Rocha,49, Centro Sobrália/MG, CEP- 35.145-000, dirigidos à autoridade 

subscritora do Edital. 

 

7.3 - Não sendo encaminhados na forma definida, a autoridade subscritora do 

Edital não apreciará o teor dos citados documentos. 

 

7.4 - Não serão conhecidos pedidos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 

processo para responder pelo licitante. 

mailto:-pregao4@marilia.sp.gov.br
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7.5 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 

a realização do certame. 

 

7.5.1 - Em caso de alteração no texto do edital e de seus anexos, que afete a 

formulação das propostas, o prazo de divulgação será restituído na íntegra. 

 

7.6 – As dúvidas a serem solucionadas por telefone serão somente aquelas de 

caráter estritamente informal. 

 

 

VIII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

8.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 

processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados 

em participar do certame, com duração mínima de 10 (dez) minutos. 

 

8.2 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeira, 

em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 

 

8.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 

credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos 

participantes no certame. 

 

8.3 - A análise das propostas pela Pregoeira visará o atendimento das condições 
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estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

 

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

 

8.3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 

operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se as 

correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços 

unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da 

proposta. 

 

8.3.1.1 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades da proposta poderão 

ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, mediante rubrica do 

licitante, desde que da correção não se caracterize nova proposta. 

 

8.3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 

demais licitantes. 

8.4 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios: 

 

a) Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 

cento) superior àquela; 
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b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, 

até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas 

as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 

8.4.1 - Para efeito de seleção será considerado o valor unitário de cada  item. 

 

8.5 - A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas 

a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço 

e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por ordem de cadastro 

no credenciamento. 

 

8.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances 

de R$1.000,00 - aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de 

redução mínima entre os lances, incidirá sobre o preço unitário. 

 

8.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 

dessa etapa declinarem da formulação de lances. 

 

8.8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e 

não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, 

considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. 
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8.9 - Finda a etapa de lances, se houver participação de ME ou EPP no certame, 

serão observadas as disposições da Lei Complementar 123/06 

 

8.9.1 – Se a proposta da ME ou EPP melhor colocada for superior em até 5%(cinco 

por cento) do valor da licitante de melhor oferta, será concedido o prazo de 5(cinco) 

minutos para apresentar preço inferior. 

 

8.9.2 – Na hipótese da ME ou EPP melhor classificada não apresentar nova 

proposta, será convocada a segunda ME ou EPP melhor classificada, e assim 

sucessivamente, até que se chegue à margem de 5%(cinco por cento) superior ao 

valor da licitante classificada em primeiro lugar. 

 

8.9.3 - Não havendo nenhuma proposta de ME ou EPP de valor até 5% (cinco por 

cento) superior à melhor oferta ou não havendo nova proposta de ME ou EPP em 

razão do item 8.9.1, a proposta originária será considerada como melhor 

classificada. 

8.9.4 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta melhor classificada com 

vistas à redução do preço. 

8.10 - Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do 

menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 

8.10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado apurados pela 

pesquisa prévia realizada pelo Órgão Licitante que faz parte do processo. 

8.11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 
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contendo os documentos de habilitação de seu autor. 

8.12 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste 

Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do   certame. 

8.13 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para 

a habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, 

negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 

verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que 

será declarado vencedor. 
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IX - DO RECURSO E DA HOMOLOGAÇÃO 

9.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata 

e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis 

para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas 

para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr 

no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a 

decadência do direito de recurso, e o encaminhamento do processo à autoridade 

competente para a homologação. 

9.3 Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 

9.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento. 

9.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento. 
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9.6 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento. 

9.7 O recurso terá efeito suspensivo para o item respectivo, e o seu acolhimento 

importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.8 Nos eventuais recursos, a Recorrente deverá observar o seguinte: 

9.8.1 - Somente serão válidos os documentos originais; 

9.8.2 - as razões deverão ser protocoladas na Departamento de Licitação na Praça 

Dr. Rúsvel Raimundo da Rocha, n.º 49, Centro, Sobrália (MG); 

9.8.3 - não protocolando na forma definida, a Pregoeira não apreciará o teor dos 

citados memoriais. 

 
X - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

10.1 – A empresa classificada em primeiro lugar será convocada após a 

homologação, pelo Departamento de Licitações, para assinar a Ata de Registro de 

Preços. 

 

10.2 – O não comparecimento para assinar a Ata dentro do prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados do recebimento da Convocação de que trata o item anterior, 

facultará a Administração convocar a segunda classificada, consoante o disposto 

no Artigo 64 e Parágrafos da Lei Federal n.º 8.666/93. 
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10.4 – A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da 

data de sua assinatura. 

 

XI – DO FORNECIMENTO E DO PRAZO DE ENTREGA 

 

11.1- A empresa vencedora deverá efetuar a entrega do Veículos, rigorosamente 

de acordo com o ofertado nas propostas, no prazo máximo de15 (quinze) dias após 

o recebimento da Autorização de Fornecimento, no Almoxarifado da unidade 

requisitante. 

 

11.2 -Feita a entrega pelo FORNECEDOR, o órgão requisitante realizará, no prazo 

máximo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data da entrega, os 

exames/perícias necessários para aceitação/aprovação dos veículos, de modo a 

comprovar o atendimento das especificações técnicas estabelecidas no Edital. 

 

11.3 – Sob pena de não recebimento dos veículos e instauração do devido 

processo administrativo, no prazo estabelecido no subitem anterior, a nota fiscal a 

ser apresentada no ato da entrega dos veículos, deverá ser emitida pela mesma 

empresa, com o mesmo CNPJ da vencedora deste pregão. 

XII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

12.1 - O objeto da presente licitação será recebido: 

12.1.1 – provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade 

com a especificação; 
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12.1.2- definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade e sua 

consequente aceitação. 

 

12.1.3 - Veículo deverá estar licenciado no órgão de trânsito em nome da empresa que 

formular  a proposta. 

12.1.4 - No momento da entrega do veículo a empresa vencedora deverá 

apresentar o Laudo de Inspeção técnica emitido pelo Inmetro.  

12.1.5 – Apresentado o Laudo de Inspeção técnica emitido pelo Inmetro o 

veículo será vistoriado e avaliado por mecânico designado pela Prefeitura 

Municipal, com emissão de Relatório de viabilidade do veículo. 

 

12.1.6- Serão rejeitados no recebimento os veículos com especificações diferentes das 

constantes do ANEXO I e das informadas na PROPOSTA. 

 

12.1.7- Constatadas irregularidades no fornecimento do objeto contratual, o Contratante 

poderá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 

sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis; 

 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com 

a indicação da Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 
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b) Se disser respeito à diferença na quantia, determinar sua complementação ou 

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) 

dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 

contratado. 

 

XIII - DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

13.1 - O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, após o recebimento 

efetivo dos veículos constantes da Autorização de Fornecimento. 

 

13.2 - Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela 

definida no item anterior. 

 

13.3 - A prefeitura NÃO efetuará pagamento através de cobrança bancária (boleto). 

Os pagamentos serão efetuados por meio de Ordem de Pagamento Bancária, 

mediante crédito em conta corrente, devendo para tanto a Licitante indicar no 

Modelo de Proposta os Dados Bancários: nº do Banco, Agência, nº da Conta 

corrente e Código de identificação se houver. 

 

XIV - DO REAJUSTE DE PREÇOS. 
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14.1 - Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis. 

 

XV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

15.1 - A CONTRATADA estará sujeita, em caso de inadimplemento de suas 

obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, às 

seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e 

responsabilidades civil e criminal. 

 

15.2 - No caso de inexecução parcial do ajustado ficará a empresa vencedora 

sujeita a multa de 30% (trinta por cento) do valor dos veículos não entregues; 

 

15.3 - No caso de inexecução total do ajustado ficará a empresa vencedora sujeita 

a multa de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado. 

 

15.4 - Em caso de atraso no cumprimento do prazo de entrega, estará a vencedora 

sujeita às seguintes penalidades, sempre relativas ao valor empenhado. 

 

15.4.1 - Atraso de até 10 dias, multa de 0,25% ao dia. 

15.4.2 - Atraso de 11 a 20 dias, multa de 0,50% ao dia. 

15.4.3 - Atraso superior a 20 dias, multa de 1% ao dia. 

15.5 - Aos proponentes que, convocados dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não celebrarem o contrato, deixarem de entregar ou apresentarem 

documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da 
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execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na 

execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa 

ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes 

sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Prefeitura Municipal de 

Sobrália, pelo infrator: 

15.5.1 – Advertência; 

15.5.2 – Multa; 

15.5.3 - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com 

a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

15.5.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou penalidade. 

 

15.6 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 

prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei. 

 

XVI – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

16.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto licitado correrão por 

conta das seguintes dotações: 

CÓDIGO DA DOTAÇÃO FICHA NOMENCLATURA 
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0204.1236112111009.44905200-

101 

103 

 

Aquisição de veículos para Transporte 

Escolar- Equipamento e Material 

Permanente 

 

XVII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

17.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 

desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

17.2 - De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada ata 

circunstanciada dos trabalhos, onde serão registradas as impugnações 

fundamentadas, porventura apresentadas pelos representantes legais presentes. 

 

17.2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria ata. 

 

17.3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na 

sessão e as propostas serão rubricados pelos licitantes presentes. 

 

17.4 - O Comunicado de Abertura de licitação, bem como resultado do presente 

certame e demais atos serão divulgados através de publicação no Diário Oficial do 

Estado, na Imprensa Oficial do Município e em jornal de grande circulação 

contratado. 
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17.5 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeira. 

 

17.6 - Integram o presente Edital: 

 

Anexo I Descrição técnica do objeto do certame; 

Anexo II         Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 

Anexo III Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo e 

Declaração de Regularidade Para Com o Ministério do Trabalho; 

Anexo IV Declaração de Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte Anexo V Modelo de Carta Proposta 

Anexo VI        Minuta da Ata de Registro de Preços 

 

17.7 - A qualquer tempo está licitação poderá ser anulada ou revogada, com 

amparo na  

17.8 - As cotações de preços, bem como os valores médios de mercado dos 

veículos, constantes neste Edital encontram-se encartados no bojo deste 

processo licitatório para fins de consulta de quaisquer interessados. 

 

17.9 – Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser 

procuradas pelo interessado no Departamento de Licitação, Praça Dr. Rúsvel 

Raimundo da Rocha, nº 49, Centro, Sobrália, Telefone (33) 32.32-11-49. 
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Sobrália, 12 de Junho de 2017. 

 

LENILDA PEREIRA DOS SANTOS SILVA 

Pregoeira 
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ANEXO I 

Pregão Presencial nº 027/2017 

Registro de Preços para eventual aquisição veículos usados, destinado à 

Secretaria de Educação do Município de Sobrália – Prazo 12 meses. 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 

Item Qtde Uni

d. 

Descrição Valor Médio 

Orçado R$  

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

UN 

VEÍCULO USADO, ÔNIBUS, cor branca, com ar condicionado, 

modelo urbano, ano de fabricação 2007 ou superior, motor 

traseiro movido a diesel, motor com potência mínima de 260cv, 

turbo, direção hidráulica, freios a ar, carroceria com capacidade 

mínima de 45 lugares sentados, bancos almofadados, pintura 

nova, pneus novos, mecânica revisado com garantia, caixa de 

marcha e diferencial, de no mínimo 90 (noventa) dias, 

documentação em dia.  

 Veículo deverá estar licenciado no órgão de trânsito em 

nome da empresa que formular a proposta. 

 No momento da entrega do veículo a empresa vencedora 

deverá apresentar o Laudo de Inspeção técnica emitido 

pelo Inmetro. 

 

 

 

 

 

 

 

145.000,00 
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01 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

UN 

VEÍCULO USADO, tipo VAN UTILITÁRIO, modelo executivo, 

ano de fabricação 2009 ou superior, capacidade mínima de 15 

passageiros sentados, motor com potência mínima de 140cv, 

movido a diesel, turbo, direção hidráulica, freios a ar, câmbio 

manual de 06 marchas, freios a disco, pneus novos na dianteira, 

pintura nova, pneus novos mecânica revisada e garantia para 

motor, caixa e diferencial por 90 dias, documentação em dia. 

 Veículo deverá estar licenciado no órgão de trânsito em 

nome da empresa que formular a proposta. 

 No momento da entrega do veículo a empresa vencedora 

deverá apresentar o Laudo de Inspeção técnica emitido 

pelo Inmetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.000,00 

 

1 - A competição no pregão será considerado o valor unitário de cada item. 

2 – Os veículos deverão estar sem avarias na lataria e pintura; pneus, 

bancos, cortinas, piso, borracha em geral em bom estado de conservação; 

ar condicionado em perfeito funcionamento e possuir todos os acessórios 

exigidos pelo Código Nacional de Trânsito e devidamente regulado de acordo 

com as normas legais vigente. 

3 - Cotações de preços, bem como os valores médios de mercado dos 

veículos, constantes neste Edital encontram-se encartados no bojo deste 

processo licitatório para fins de consulta de quaisquer interessados. 

Sobrália, 12 de junho de 2017. 

LENILDA PEREIRA DOS SANTOS SILVA 

Pregoeira 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

 

A 

Pregoeira Oficial 

Pregão n.º 027/2017 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na … (endereço completo)…, inscrita no 

CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as 

penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação. 

 

Por ser verdade assina a presente 

 

..................., ............... de ................................ de 2017. 

 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.°do documento de identidade 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E REGULARIDADE 

PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 

At. – Pregoeira Oficial 

Pregão Presencial n.º 027/2017 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na …(endereço completo)...., inscrita no 

CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem 

DECLARAR para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as 

penas da Lei que: 

 

Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi 

declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública ou 

suspensa de licitar com a Prefeitura Municipal de Sobrália, e que se compromete a 

comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, 

para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
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menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva  acima) 

 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

..................., ............... de ................................ de 2017. 

 

 

 

.................................................................... 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.°do documento de identidade 
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ANEXO IV 

 

Pregão Presencial nº 027/2017 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRÁLIA 

 

At. – Pregoeira Oficial 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no 

CNPJ sob n.° ......................, por intermédio de seu representante legal, o(a)  Sr.(a) 

............................................, portador(a) da Carteira de Identidade nº ....................... 

e do CPF nº ..............................DECLARA, para fins de participação no processo 

licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é 

considerada: 

 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, 

de 14/12/2006; 

 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006; 
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Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 

4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

.............................., ......... de ....................... de 2017. 

 

................................................................................ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 
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ANEXO V 

 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 

À 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRÁLIA 

 

Prezados Senhores, 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº (027/2017) - Carta-Proposta de Fornecimento. 

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Veículos abaixo 

discriminados, conforme Anexo 01, que integram o instrumento convocatório da 

licitação em epígrafe. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE E CARGO: 

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 

ENDEREÇO e TELEFONE: 
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DADOS BANCÁRIOS: Nº DO BANCO,  AGÊNCIA,  Nº DA CONTA 

CORRENTE E CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO SE HOUVER. 

E-MAIL:- 

 

2. CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que 

rege a presente licitação. 

 

 

Ítem Marca Qte Unidade Descrição Vr. 

Unitário 

Vr. Total 

       
 

Validade da proposta: de acordo com o Edital. 

O Prazo de Entrega: de acordo com o Edital. 

A condição de pagamento: de acordo com o Edital. 

O Prazo de Garantia: de acordo com o Edital. 

 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO VI 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº <nroata> 

VENCIMENTO 

<dtvencto> 

PREGÃO 

PRESENCIAL 

Nº -XXX/XXXX 

Aos <DIA>º dia do mês de <MES> de <ANO>, nas 

dependências da Prefeitura Municipal de Sobrália,  inscrita no CNPJ  

sob  o  nº  18.083.055/0001-78, situada na Praça Dr. Rúsvel 

Raimundo da Rocha, neste ato representada pela Prefeita Municipal 

Sr.ª Maria das Neves Beltrame de Andrade, nos termos do art. 15 da 

lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas 

pela Lei nº 8.883, de 9 de junho de 1.994, em face da classificação  

das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 

<Pregao>, que para todos os fins, faz parte da presente Ata como se 

transcrita estivesse, homologada em <dtence>, RESOLVE 

REGISTRAR OS PREÇOS da Empresa <Fornecedor>, CNPJ  

<Cnpj>,  com sede a <Endereco>, representada neste ato por, 

XXXXXXXXXXXXXXX, portador(a) do RG ................... e CPF 

.............. – classificada, observada as condições do Edital que rege o 

Pregão Presencial e aquelas enunciadas nas Cláusulas que se 

seguem. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

A presente Ata de Registro de Preços visa à eventual aquisição dos 

veículos especificados no “Documento 01” em anexo. 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 1 (um) 

ano, a partir da data da sua assinatura. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

Os preços ofertados pela empresa signatária da presente Ata de 

Registro de Preços constam do “Documento01” em anexo. 

 

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO 

Os pagamentos ao Fornecedor serão correspondentes às 

quantidades dos veículos fornecidos, no prazo estipulado no Edital, 

ou seja, em 30(trinta) dias após a entrega dos veículos. 

A prefeitura NÃO efetuará pagamento através de cobrança 

bancária (boleto). Os pagamentos serão efetuados por meio de 

ordem de Pagamento Bancária. 

 

 

Os dados bancários da CONTRATADA, para feito do disposto desta 

Cláusula, são os seguintes: 

Nome e nº do Banco: <Banco> 

Número da Agência Bancária: <Agencia> 
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Código de Identificação (se houver): - 

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

CÓDIGO DA DOTAÇÃO FICHA NOMENCLATURA 

0204.1236112111009.44905200-

101 

103 

 

Aquisição de veículos para Transporte 

Escolar- Equipamento e Material 

Permanente 

 

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

As aquisições obedecerão à conveniência e às necessidades da 

Prefeitura Municipal de Sobrália. 

 

Parágrafo Primeiro 

Dentro do prazo de vigência do Registro dos Preços, o Fornecedor 

será OBRIGADO ao fornecimento dos veículos desde que 

obedecidas as condições do Documento 01 ou da Autorização de 

Fornecimento, conforme previsão de Edital do Pregão PRESENCIAL 

Nº  <Pregão>. 

 

Parágrafo Segundo 

A Prefeitura de Sobrália promoverá ampla pesquisa no mercado, de 

forma a comprovar que os preços registrados permanecem 
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compatíveis com os praticados no mercado, condição indispensável 

para a solicitação da aquisição. 

Parágrafo Terceiro 

O fornecimento será precedido pela Autorização de Fornecimento, 

emitida pela Prefeitura de Sobrália e entregue ao Fornecedor, que 

terá o prazo previsto no Edital de Licitação para proceder à entrega 

do produto. 

 

Parágrafo Quarto 

O Fornecedor se obriga a manter, durante o prazo de vigência do 

Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas nesta 

licitação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

a. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento 

de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o 

complementem, em especial a Lei 10520/02, às seguintes multas, 

sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e 

responsabilidades civil e criminal. 

b. No caso de inexecução parcial do ajustado ficará a empresa 

vencedora sujeita a multa de 30% (trinta por cento) do valor dos 

veículos não entregues; 

 

c. No caso de inexecução total do ajustado ficará a empresa 
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vencedora sujeita a multa  de 50% (cinquenta por cento) do valor dos 

veículos não entregues. 

d. Em caso de atraso no cumprimento do prazo de entrega, 

estará a vencedora sujeita às seguintes penalidades, sempre 

relativas ao valor empenhado. 

e. Atraso de até 10 dias, multa de 0,25% ao dia. 

f. Atraso de 11 a 20 dias, multa de 0,50% ao dia. 

g. Atraso superior a 20 dias, multa de 1% ao dia. 

h. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade 

da sua proposta não celebrarem o contrato, deixarem de entregar ou 

apresentarem documentação falsa, exigida para a licitação, 

ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem 

a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, 

comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou 

cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as 

seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados 

à Prefeitura Municipal de Sobrália, pelo infrator: 

i. Advertência. 

j. Multa. 

k. Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a 

Administração pelo prazo de até 02(dois) anos. 

l. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
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perante a própria autoridade que aplicou penalidade. 

m. NENHUMA sanção será aplicada sem o devido processo 

administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos 

prazos definidos em lei. 

Parágrafo Primeiro 

Para fins do que vem estabelecido nas alíneas acima, será realizado o 

processo administrativo pertinente. 

CLÁUSULA OITAVA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

As entregas ocorrerão em horário e local indicados no Edital, sempre 

na cidade de Sobrália/MG. 

Parágrafo Primeiro 

Correrão por conta exclusiva do Fornecedor as despesas com 

embalagens, seguro e transporte dos veículos até os locais de 

entrega. 

Parágrafo Segundo 

Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os veículos não 

atendem às especificações constantes do Anexo 01 - do Edital do 

Pregão Presencial que precedeu a formalização desta Ata –, poderá 

a Prefeitura de Sobrália rejeitá-los, integralmente ou em parte, 

obrigando-se o Fornecedor providenciar a substituição dos veículos 

não aceitos no prazo de 10 (dez) dias. 

Parágrafo Terceiro 

A Prefeitura de Sobrália reserva-se o direito de proceder, no prazo de 

10 (dez) dias, à inspeção de qualidade nos veículos e rejeitá-los, 
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integralmente ou em parte, se estiverem em desacordo com as 

especificações técnicas do objeto licitado. 

Parágrafo Quarto 

O aceite/aprovação dos veículos pela Prefeitura de Sobrália, não 

exclui a responsabilidade civil do Fornecedor por vícios de qualidade 

dos veículos ou disparidades com as especificações estabelecidas 

no Anexo 01 – do Edital do Pregão que precedeu a formalização 

desta Ata -, verificadas posteriormente, garantindo-se a Prefeitura de 

Sobrália as faculdades previstas no art. 18, da Lei nº 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor). 

CLÁUSULA NONA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, de pleno direito: 

- 

a) Pela Prefeitura de Sobrália, quando: 

 

1 O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro 

de Preços 

 

2 O Fornecedor der causa a rescisão administrativa da presente 

avença decorrente de Registro de Preços, a critério da Prefeitura de 

Sobrália; 

 

3 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do 
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presente instrumento decorrente de Registro de Preços, se assim for 

decidido pela Prefeitura de Sobrália; 

 

4 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 

 

5 Por razões de interesse público devidamente demonstradas e 

justificadas pela Prefeitura de Sobrália; 

 

b) Pelo Fornecedor, quando: 

 

1 Mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitando 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo 

da Prefeitura de Sobrália, quando comprovada a ocorrência de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, 

alterada pela Lei nº 8.883/94. 

 

Parágrafo Primeiro 

A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos 

previstos nesta Cláusula, será feita pessoalmente ou por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 

comprovante aos autos do processo administrativo licitatório que 

originou a presente Ata de Registro de Preços. 

 



    PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRÁLIA 
                                      Estado de Minas Gerais – CNPJ 18.083.055/0001-78 

` 
 

 

 

Parágrafo Segundo 

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do 

Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial 

do Estado considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado 

o preço registrado. 

 

Parágrafo Terceiro 

 

A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados deverá ser 

formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado a Prefeitura de 

Sobrália a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, 

caso não aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Parágrafo Primeiro Integra esta Ata, o “Documento 01”, onde se descreve todas as 

classificações dos itens cotados pela empresa. 

Parágrafo Segundo 

Fica eleito o foro da cidade de Tarumirim/MG para dirimir as dúvidas oriundas 

da presente Ata de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

E, por se acharem justos e compromissados, assinam as partes o presente 

instrumento. 

Sobrália, 

<DATA_EXTENSO>.  

(ASSINATURAS) 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO A SER OFERTADO 

 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito a empresa 

________________________________________, com sede na cidade de 

_____________, devidamente inscrita no CNPJ. _______________________, por 

seu representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, que é proprietária do 

veículo _________________, ano modelo/fabricação ______________, placa: 

_______, chassi: _______, sendo que o mesmo não possui qualquer impedimento 

de ordem administrativa ou judicial. 

 

O referido é verdade e firmo a presente declaração. 

 

______, ____ de _________ de 2017. 
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_______________________________ 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO 

 

 

 

 

 


