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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

PADRÃO: REGISTRO DE PREÇOS 
 
O Município de Rio Paranaíba/MG, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 14 horas do 
dia 18 de fevereiro de 2021, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, situado na Rua Capitão 
Franklin de Castro, n.º 1.065, Centro, cidade de Rio Paranaíba, Minas Gerais, será realizada a sessão para 
recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e documentação de Habilitação para 
o Pregão Presencial nº 003/2021, do tipo "MENOR PREÇO" no Sistema de Registro de Preços, CRITÉRIO 
DE JULGAMENTO MENOR PREÇO ITEM que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/02, 
pela Lei 8.666/93, e suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1- Registro de Preços para futura e eventual aquisição de veículos “0” km, para atender as necessidades 
do Município de Rio Paranaíba/MG, conforme especificado no presente Edital e em seu termo de referência.  
 
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
2.1- Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as exigências constantes 
deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação. 
2.2 - Não poderão participar desta licitação os interessados: 
a) Que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 
b) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação 
e responder administrativa ou judicialmente; 
c) Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou 
punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba; 
d) Empresas que tenham como proprietário ou sócio o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores, bem como 
as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou sanguíneo, até segundo grau, ou 
por adoção, bem como empresas que tenham servidor municipal como proprietário ou sócio; 
e) Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
f) Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s). 
2.3.1 - A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade do licitante, que, pelo 
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 
2.4. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão referir-se ao 
mesmo CNPJ constante na proposta de preços, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
3.1 - Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.  
3.2 - Caberá ao(à) pregoeiro(a) decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 03 (três dias) úteis. 
3.3 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, relativamente a 
eventuais falhas ou irregularidades que o viciariam, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que 
anteceder a data fixada para recebimento das propostas, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 
3.3.1 – Neste caso caberá ao pregoeiro decidir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, findando prazo no primeiro 
dia útil após a apresentação da impugnação. 
3.4 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame. 
3.5 - A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento de 
execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a 
pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002. 
3.6 – A impugnação deverá ser escrita, endereçada ao pregoeiro, assinada pela pessoa impugnante ou 
representante legal da empresa ou por procurador habilitado, fazendo juntar todos os documentos que 
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julgar necessários para comprovar o alegado e mais a cópia de documento pessoal, contrato social ou 
equivalente e procuração, conforme o caso, devendo ser protocolado pessoalmente no Setor de 
Licitações da Prefeitura ou via postal. Nesse último caso, o impugnante deverá enviar por e-mail, até a 
data limite para impugnação, todos os documentos enviados no ato da postagem e mais o 
COMPROVANTE POSTAL DE CORRESPONDÊNCIA emitido pelos Correios. 
 
3.7 - Qualquer documento enviado somente via e-mail, ou seja, que não esteja no envelope postado, 
será desconsiderado e não será utilizado para fins de análise das alegações da impugnação. 
 
4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1 -   A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto a pregoeira por um representante 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório. 
4.2 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do 
procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua 
representada. 
4.3 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 

I - documento oficial de identidade; 
 II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances 
de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no 
qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser 
sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo II). 
4.4 - Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos 
comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração contratual e cópia do 
documento de identidade de quem recebe poderes. 
4.5 - Em se tratando de microempresa –ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta 
condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial e deverá ocorrer quando do 
credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006. 
4.5.1 - A certidão apresentada terá, obrigatoriamente, que ter sido emitida no exercício em curso. 

4.6 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a 
participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances. 
4.7 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
4.8 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 
4.9 - A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, bem como o não comparecimento 
da licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a participação do mesmo no certame. Neste 
caso, o portador dos envelopes poderá assistir apenas como ouvinte, não podendo rubricar documentos ou 
fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, 
ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos 
envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entregue à licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la, 
lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a 
disputa. 

 
5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
 
5.1 – No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada licitante entregará a pregoeira e seus 
auxiliares: 
a) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo III 
(deverá estar por fora dos envelopes). 
b) 01 (um) envelope contendo a proposta comercial (ENVELOPE Nº 1); e 
c) 01 (um) envelope contendo os documentos da habilitação (ENVELOPE Nº 2) 
5.2 – Declarado encerrado o credenciamento pela pregoeira, não serão admitidos novos proponentes. 
5.3 - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização 
deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia 
útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 
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6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
6.1 - No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos representantes das licitantes 
e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a pregoeira receberá dos representantes credenciados, em 
envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas de preços, a documentação 
exigida para habilitação das licitantes, e a declaração dando ciência de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação, registrando em ata a presença dos participantes. 
6.2 - Poderá o licitante apresentar envelopes através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou por 
representante não credenciado, ficando o licitante obrigado a apresentá-los até a hora e data estabelecida no 
preâmbulo, e na forma do item 5.1 deste edital. 
6.3 - A participação na forma do item 6.2 impede a apresentação de lances por parte do licitante. 
6.4 - Declarada a abertura da sessão pela pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-
se início ao recebimento dos envelopes.  
6.5 - Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: “Proposta de Preço” e 
“Habilitação”. 
6.6 - Os conjuntos de documentos relativos à proposta de preço e à habilitação deverão ser entregues 
separadamente, em envelopes fechados, identificados com o nome da licitante, o número e objeto da licitação 
e, respectivamente, os títulos dos conteúdos "Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação", na forma 
dos incisos I e II a seguir: 
 
I - envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA - MG 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 
LICITANTE: ___________________________________ 
ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO) 
 
II - envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA - MG 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 
LICITANTE: ___________________________________ 
ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 
 
6.3 - Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do Município, ou por 
meio de publicação em órgão de imprensa oficial. 
6.4 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo aqueles referentes à 
proposta de preço e à habilitação, além de seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil. 

 
7. DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 1 

 
7.1 – São requisitos da proposta de preço: 
a) ser apresentada em língua portuguesa, contendo o número e a modalidade da licitação deste Edital, 
devendo preferencialmente, conter razão social, CNPJ, endereço, número de telefone, número de fax da 
empresa licitante e dados bancários. 
b) conter a assinatura manuscrita do responsável legal da empresa ou representante devidamente qualificado; 
c) ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo IV deste edital; 
d) conter o prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data limite prevista para entrega 
das propostas, conforme artigo 64, § 3º da Lei nº 8.666/93; 
e) prazo de entrega de no máximo 30 (trinta) dias, prorrogáveis uma vez por igual período mediante 
requerimento, a contar do recebimento da ordem de fornecimento ou da requisição;  
f) no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e 
todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, 
entrega, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos 
pleitos de acréscimos a qualquer título. 
7.2 - O licitante deverá apresentar OBRIGATORIAMENTE MARCA, MODELO e DESCRIÇÃO DETALHADA 
do bem ofertado em sua proposta sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO. 
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8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02 
 

8.1. - A documentação relativa à habilitação consistirá de: 
8.1.1 - Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo 
da habilitação, assinado por quem de direito (Anexo V); 
8.1.2 - Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital (Anexo VII). 
 
8.1.3 -  Habilitação jurídica: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de identidade do proprietário; 
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 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 
o exigir.  
f) Cópia dos Documentos Pessoais dos sócios proprietários ou diretor no caso de sociedade.  
 
8.1.4 - Habilitação fiscal e trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
b) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;  
c) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação 
de certidão emitida pela Secretaria Estadual competente;  
d) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante apresentação 
de certidão emitida pela Secretaria Municipal competente;  
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante 
apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal;  
f) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão emitida pelo 
Tribunal Superior do Trabalho;  
g) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 
sede do participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
h) Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

devidamente assinado pelo representante legal Anexo VI). 

i) Caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal 

condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede 

do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 
8.1.5. Habilitação econômico-financeira: 
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo cartório distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, cuja data de expedição não anteceda em mais de 30 (trinta) dias a data da 
apresentação das propostas. 
b) Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do 
plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso 
8.1.6. Declaração de Concessionária/contrato de concessão com a fábrica ou documento que comprove a 
situação da empresa como autorizada para vender veículos de primeiro emplacamento.  
 
8.2 - As empresas participantes que não apresentarem a documentação exigida, apresentarem incompleta 
ou incorreta, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.  
8.3 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome 
do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que: 
a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
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c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com 
CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 

 
9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PREÇO 

 
9.1 - Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor mais 
baixo e o das ofertas com preços de até 10% (dez por cento) superiores àquela,  poderão fazer novos lances 
verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do vencedor. 
9.2 – Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
9.3 – No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão 
convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e 
decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de  maior preço, até proclamação do vencedor. 
9.4 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio, para 
determinação da ordem de oferta dos lances. 
9.5 – A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem 
decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de classificação. 
9.6 -  Na sucessão de lances, a diferença de valor não poderá ser inferior a R$ 100,00 (cem reais) 
9.7 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
9.8 – Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste 
edital. 
9.9 – Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades previstas neste Edital. 
9.10 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pela pregoeira, implicará a exclusão da 
Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de 
ordenação das propostas. 
9.11 – Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo a pregoeira negociar diretamente com a 
proponente, para que seja obtido preço melhor. 
9.12 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela pregoeira, as LICITANTES 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
9.13 – Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa 
– ME ou empresa de pequeno porte – EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por 
cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no artigo 44, § 2º, da Lei 
Complementar nº. 123/2006. 
9.13.1 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
9.13.1.1 – a ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º 
lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate; 
9.13.1.2 – apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigências 
habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 
9.13.1.3 – não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão 
convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no 
caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
9.13.2 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrarem no limite 
estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresenta melhor oferta. 
9.14. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances. 
9.15. Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as disposições da 
Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço. 
9.16. – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, a 
pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores 
consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 
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9.17. – A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado 
vencedor a LICITANTE que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o preço 
de mercado e que ofertar o MENOR PREÇO POR ITEM. 
9.18. – Será desclassificada: 
a) a proposta que não atender às exigências deste edital; 
b) a proposta que apresentar preço excessivo ou manifestamente inexequível. 
9.19. – Da sessão pública do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o 
registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 
9.20 – A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e qualquer informação, 
acerca do objeto, ser esclarecida previamente junto a pregoeira. 
9.21. – Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação 
dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
9.22 – Se todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá fixar o prazo de 08 (oito)  dias  úteis  
para  apresentação   de  outras  propostas  escoimadas  das  causas  em decorrência das quais foram 
desclassificadas, conforme permite o artigo 48, §3º da Lei 8.666/93. 
 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO 

 
10.1. – Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope nº 2 – “Habilitação” do 
licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar. 
10.2. – Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório competente ou 
por servidor do município. 
10.3 – As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os 
documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 
10.3.1 – Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente apresentar preço inferior ao menor 
preço ofertado na etapa de lances, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
10.3.2 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente 
fundamentado, a ser dirigido a pregoeira. 
10.3.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos dois dias úteis inicialmente 
concedidos. 
10.3.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
10.4 – Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; inexistindo 
esse prazo, reputar-se-ão válidos por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição, ressalvadas as 
exceções previstas no edital. 
10.5 – Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e 
a pregoeira examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de 
classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta 
que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor. 
10.5 – A pregoeira negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço. 
 
11. DA ADJUDICAÇÃO 

 
11.1. – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a LICITANTE será declarada vencedora, 
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
11.2. – Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, a pregoeira inabilitará a licitante e examinará 
as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, 
até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em 
que a pregoeira poderá negociar com o proponente, para que seja obtido o melhor preço. 
 
12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
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12.1 - Declarado o vencedor, os demais proponentes presentes poderão manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das 
razões e de igual prazo para as contrarrazões, contados a partir do término do prazo da recorrente, 
independentemente de qualquer comunicado, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 
12.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do direito de recurso 
e adjudicação do objeto à licitante vencedora. 
12.3 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
12.4 - O recurso contra a decisão do(à) da Pregoeira terá efeito suspensivo. 
12.5 - Os recursos (memoriais e contrarrazões) deverão observar os mesmos requisitos previstos para a 
impugnação do Edital (item 3.6 e 3.7), no que se refere à forma, à assinatura e ao envio (protocolo) para o 
Setor de Licitações. 
12.6 - A decisão de impugnação e de recurso será dada aos interessados através de comunicação por 
escrito, via e-mail. 
 
13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

13.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir 

da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se 

nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

13.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata 

de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência 

postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco) dias, 

a contar da data de seu recebimento. 

13.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu 

transcurso, e desde que devidamente aceito. 

13.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os 

itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), 

as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.  

 
14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
14.1. – O veículo deverá ser entregue na garagem da sede da Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, com 
todas as despesas por conta da contratada, em perfeitas condições, no prazo de até 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis uma vez por igual período mediante requerimento, após o recebimento da autorização de 
fornecimento expedida pelo departamento de Compras. 
14.2. – Concluída a entrega do bem, o recebimento do mesmo dar-se-á, através de vistoria realizada pela 
adjudicatária. 
14.3. – A nota fiscal/fatura, sem qualquer rasura, deve ser emitida pela empresa participante do certame, em 
nome da Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba-MG e deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu 
objeto. 
14.4 – Da nota fiscal deverá constar o número do Processo Licitatório e número do Pregão. 
 
15. DOS ENCARGOS 
 
15.1 - Incumbe à Contratante: 
15.1.1 - Conferir as especificações e receber o objeto deste edital; 
15.1.2 - Efetuar o pagamento à(s) licitante(s) vencedora(s), conforme Nota de Empenho; 
15.2 -  Incumbe à(s) Licitante(s) vencedora(s): 
15.2.1 - Substituir o bem que estiver danificado, quando da entrega do mesmo ou quando for utilizado e a 
Prefeitura Municipal identificar defeitos de fabricação. 
 
16. DA EXECUÇÃO 
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16.1 Será vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 

aquele previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

16.2 A Prefeitura se reserva o direito desistir do objeto licitado, desde que haja conveniência para a 
Administração. 
 
17. DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
 
17.1 - O pagamento será feito em sua totalidade até o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da certificação 
de que os serviços/produtos foram aceitos, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo a 
descrição dos serviços/produtos, o valor total, nota de entrega atestada e comprovante de recolhimento de 
multas aplicadas, se houver, e dos encargos sociais (regularidade fiscal e previdenciária). 
17.2 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, 
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula:  
 
EM = I x N x VP, sendo:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Nº de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga.  
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  
 

 
  

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 
18. DAS PENALIDADES 
 
18.1. Caso não retire o contrato para assinatura, no prazo de 05 (cinco) dias após comunicado, ou venha 
desistir da execução do objeto licitado, além de outras cominações legais, a multa será de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor do total dos mesmos. 
18.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa 
aceita pela Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá 
acarretar nas seguintes sanções: 
I – Advertência. 
II – Multa: 
a)  No percentual correspondente a 0,33% por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado dos 
itens/serviços, até o limite de 20 (vinte) dias, caracterizando a inexecução parcial; 
b)  No percentual correspondente a 10% em caso da não entrega dos produtos ou rescisão contratual, por 
culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente; 
c)  No percentual correspondente a até 20% calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de 
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 
III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme disposto no inciso 
III do artigo 87 da Lei 8.666/93;  
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de Rio 
Paranaíba enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. 
18.3. A multa  deverá  ser  recolhida  aos  cofres  públicos  do  Município  de  Rio Paranaíba,  via Tesouraria 
Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada 
pela Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, sendo que poderá ser automaticamente  descontada  dos 
créditos que a empresa tiver junto ao Município,  devendo ser aplicadas por ato do Secretário Municipal de 
Administração, facultada a defesa da Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao 
processo. 
18.4. As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, previstas na lei 8.666/93, inclusive a 
responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração. 

I = (TX) = (6/100) / 365  I = 0,00016438 
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18.5. Em qualquer hipótese de aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório 
e a ampla defesa, conforme disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93. 

 
19. ESTIMATIVA DE PREÇO, DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA 

 

19.1. Conforme exigência legal, foi realizada pesquisa de preços de mercado e estimativa de custos junto a 
empresas que atuam no ramo do objeto licitado para apuração do preço estimado para a despesa. Entretanto, 
o Município de Rio Paranaíba/MG reserva-se ao direito de só divulga-lo após o encerramento da fase de 
lances do Pregão. Tal ato encontra respaldo no Acórdão nº 1789/2009 -Plenário, no Acórdão nº 3028/2010 - 
Segunda Câmara e no Acórdão nº 2080/2012 - Plenário, todos do Tribunal de Contas da União.  
19.2. As eventuais aquisições da presente licitação correrão por conta dos seguintes recursos orçamentários: 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

FICHA 2: 11.01.00 10.122.0012.2.0258 4 490 5200 

RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.112, REFERENTE À EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 47672 

FICHA 31: 11.01.00 10.301.0020.2.0076 4 490 5200 

RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.155, REFERENTE À EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 51668 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS 
FICHA 110: 12.01.00 04.122.0015.2.0368 4 490 5200 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
FICHA 9: 06.01.00 04.122.0003.2.0361 4 490 5200 
 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
20.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação 
referente ao presente Edital. 
20.2. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
20.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, 
observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura. 
20.4. O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse público, 
derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado. 
20.5. É facultado a pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
20.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, 
desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante 
a realização da sessão pública de pregão. 
20.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a segurança da 
aquisição.   
20.8 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição. 
20.9. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de 
preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 
20.10. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o juízo da 
Comarca de Rio Paranaíba-MG. 
20.11. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos. 
20.12. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de 
consulta, por escrito, a pregoeira na Prefeitura Municipal, até 05 (cinco) dias antes da data de abertura da 
licitação.  
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20.13. As cópias do presente Edital, assim como os dados e elementos necessários à elaboração da proposta 
poderão ser retirados pessoalmente na sede da Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba-MG, Setor de 
Licitações, pelo site http://www.rioparanaiba.mg.gov.br ou solicitado pelo endereço eletrônico 
licitacaorioparanaiba@gmail.com. 
20.14. Integram este Edital: 
 
- Anexo I – Termo de Referência; 
- Anexo II – Modelo de credenciamento; 
- Anexo III  - Modelo de Declaração de Habilitação; 
- Anexo IV -  Planilha de Apresentação de Propostas; 
- Anexo V -  Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 
- Anexo VI – Modelo de Declaração que não emprega menor; 
- Anexo VII - Modelo de Declaração de Concordância com os Termos do Edital; 
- Anexo VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
Rio Paranaíba, 25 de janeiro de 2021. 
 
 
 
JÚNIA GONÇALVES OLIVEIRA 
PREGOEIRA MUNICIPAL 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1- OBJETO 
 
1.1 Registro de Preços para futura e eventual aquisição de veículos “0” km, para atender as necessidades do 

Município de Rio Paranaíba/MG, conforme especificado no presente Termo de Referência. 

2- JUSTIFICATIVA 

A aquisição dos referidos veículos é necessária para a complementação da frota municipal, para 

proporcionar melhor atendimento à população. 

Por outro lado, quanto ao primeiro emplacamento ser em nome do Município de Rio Paranaíba/MG, 

trata-se de exigência usual em editais de licitação instaurados para a compra de veículos novos pela 

Administração Pública, conforme preleciona os artigos 1º e 2º da Lei Nº 6.729 de 28 de novembro de 1979.Tal 

exigência constou, por exemplo, no edital do Pregão Eletrônico nº 18/2016, promovido pelo Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União – CGU, no edital do Pregão Eletrônico nº 25/2016 

promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG, e também está de acordo com o 

entendimento jurisprudencial do TCE/MG, no qual entende que “em interpretação haurida dos termos 

utilizados na Deliberação nº 64 do CONTRAN e da disciplina de concessão comercial prevista na Lei nº 6.729, 

de 1979, é possível dizer que veículo novo é aquele comercializado por concessionária e fabricante, que 

ainda não tenha sido registrado ou licenciado” (ementa da decisão da denúncia nº 1015299, proferida no dia 

22/02/2018). 

3- QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES  

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

UNID 

 

QTD. 

01 

PICK UP CABINE DUPLA/ESTENDIDA 

Veículo automotor tipo pick up (Picape) cabine dupla/estendida, novo, 

"0" KM,  com capacidade para 04 pessoas, com primeiro emplacamento  

em nome do Município de Rio Paranaíba-MG,  com duas portas, 

equipado com freios ABS,  AIRBAG duplo (motorista e  passageiro), 

câmbio  manual, bicombustível (tipo  Flex), direção Hidráulica/Elétrica, 

ar condicionado de fábrica, acionamento elétrico dos vidros das portas 

dianteiras, trava elétrica nas duas portas, alarme, conjunto de itens 

obrigatórios como: Estepe, macaco, triângulo e chave de roda, demais 

acessórios, itens e equipamentos de segurança exigidos por lei e/ou 

definidos pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

motorização de no mínimo 1.3, distância mínima entre eixos de 

2.450mm, tanque de combustível com capacidade mínima de 50 litros, 

potência mínima de 100 cv, na cor branca,  ano  2020/2021 ou a versão 

mais atualizada, garantia mínima de 1 (um) ano, a contar do 

recebimento definitivo. O veículo deve ter suas características originais 

 

 

 

 

UNID 
02 

mailto:licitacaorioparanaiba@gmail.com


 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG 
Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065 - Novo Rio 

Caixa Postal 01 - CEP 38.810-000  
CNPJ 18.602.045/0001-00 

Tel.: (34) 3855-1223 - Email: licitacaorioparanaiba@gmail.com 

 

Página 12 

 

mantidas, não podendo nenhuma alteração ou adaptação ser realizada 

de modo a comprometer o desempenho original de fábrica. 

02 

PICK UP CABINE SIMPLES 

Veículo automotor tipo pick up (Picape) cabine simples, novo, "0" KM,  

com capacidade para 02 pessoas, com primeiro emplacamento  em 

nome do Município de Rio Paranaíba-MG,  com duas portas, equipado 

com freios ABS,  AIRBAG duplo (motorista e  passageiro), câmbio  

manual, bicombustível (tipo  Flex), direção Hidráulica/Elétrica, ar 

condicionado de fábrica, acionamento elétrico dos vidros das portas 

dianteiras, trava elétrica nas duas portas, alarme, conjunto de itens 

obrigatórios como: Estepe, macaco, triângulo e chave de roda, demais 

acessórios, itens e equipamentos de segurança exigidos por lei e/ou 

definidos pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

motorização de no mínimo 1.3, distância mínima entre eixos de 

2.450mm, tanque de combustível com capacidade mínima de 50 litros, 

potência mínima de 100 cv, na cor branca,  ano  2020/2021 ou a versão 

mais atualizada, garantia mínima de 1 (um) ano, a contar do 

recebimento definitivo. O veículo deve ter suas características originais 

mantidas, não podendo nenhuma alteração ou adaptação ser realizada 

de modo a comprometer o desempenho original de fábrica. 

 

 

 

 

 

UNID 05 

03 

VEÍCULO PASSEIO 5 LUGARES 

Veículo automotor tipo passeio, novo, "0" KM,  com capacidade para 05 

pessoas, com primeiro emplacamento  em nome do Município de Rio 

Paranaíba-MG,  com quatro portas laterais e uma porta traseira, 

equipado com freios ABS  nas quatro rodas,  AIRBAG duplo (motorista 

e  passageiro), câmbio  manual, bicombustível (tipo Flex), direção 

Hidráulica/Elétrica, ar condicionado de fábrica, acionamento elétrico dos 

vidros das portas dianteiras e traseiras, trava elétrica nas quatro portas, 

alarme, conjunto de itens obrigatórios como: Estepe, macaco, triângulo 

e chave de roda, demais acessórios, itens e equipamentos de 

segurança exigidos por lei e/ou definidos pela ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas), distância mínima entre eixos de 

2.450mm, tanque de combustível com capacidade mínima de 44 litros, 

potência mínima de 100 cv na gasolina, na cor branca, ano  2020/2021 

ou a versão mais atualizada, garantia mínima de 1 (um) ano, a contar 

do recebimento definitivo. O veículo deve ter suas características 

originais mantidas, não podendo nenhuma alteração ou adaptação ser 

realizada de modo a comprometer o desempenho original de fábrica. 

 

 

 

 

 

UNID 06 

04 

VEÍCULO PASSEIO 7 LUGARES 

Veículo automotor tipo passeio, novo, "0" KM,  com capacidade para 07 

pessoas, com primeiro emplacamento  em nome do Município de Rio 

Paranaíba-MG,  com no mínimo três portas laterais e no mínimo uma 

porta traseira, equipado com freios ABS  nas quatro rodas,  AIRBAG 

duplo (motorista e  passageiro), câmbio  manual, bicombustível (tipo  

Flex), direção Hidráulica/Elétrica, ar condicionado de fábrica, 

 

 

UNID 

 

05 
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acionamento elétrico dos vidros no mínimo em duas portas, trava 

elétrica no mínimo em três portas, alarme, conjunto de itens obrigatórios 

como: Estepe, macaco, triângulo e chave de roda, demais acessórios, 

itens e equipamentos de segurança exigidos por lei e/ou definidos pela 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), motorização de no 

mínimo 1.8, distância mínima entre eixos de 2.450mm, tanque de 

combustível com capacidade mínima de 50 litros, potência mínima de 

100 cv, na cor branca,  ano  2020/2021 ou a versão mais atualizada, 

garantia mínima de 1 (um) ano, a contar do recebimento definitivo. O 

veículo deve ter suas características originais mantidas, não podendo 

nenhuma alteração ou adaptação ser realizada de modo a comprometer 

o desempenho original de fábrica. 

4- DA HOMOLOGAÇÃO 

4.1. A homologação será por menor preço por item. 

 

5- PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1.   A pesquisa de preços no mercado, base para a montagem dos preços dos produtos, foi feita tendo 

como base os produtos de referência deste Termo de Referência.  

6- DO PRAZO DE ENTREGA  

6.1.  O veículo deverá ser entregue na garagem da sede da Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, com 

todas as despesas por conta da contratada, em perfeitas condições, no prazo de até 30 (trinta) dias, 

prorrogáveis uma vez por igual período mediante requerimento, após o recebimento da autorização de 

fornecimento expedida pelo departamento de Compras.  

6.2. A verificação da conformidade ou não do material fornecido, com as especificações constantes do 

presente edital, será feita pelos encarregados designados pela Secretaria Municipal responsável no ato da 

entrega, oportunidade em que os produtos serão aceitos, atestando a respectiva Nota Fiscal, ou rejeitados, 

na hipótese de desconformidade que não atenda às necessidades do Órgão. 

6.3. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos 

trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto 

desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada. 

7- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

7.1. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados;  

7.2. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais.  

7.3. Verificar se os produtos entregues correspondem aos apresentados na proposta da CONTRATADA. 

8- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Cumprir fielmente condições constantes do Edital, Contrato e seus Anexos; 
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9- DO PAGAMENTO  

9.1. O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, após o atesto de recebimento 

do objeto do contrato, que poderá ocorrer em até 30 dias da entrega, desde que a contratada apresente 

nota fiscal e, em sendo necessário, outros documentos que sejam exigidos por esta, como também toda 

documentação necessária ao pagamento dos bens, a exemplo dos certificados de garantia.  

10- DAS SANÇÕES 

10.1. A (s) empresa (s) vencedora(s) da licitação ficará(rão) sujeita(s) as penalidades previstas no edital, 

em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, garantida a prévia defesa e o 

contraditório em regular processo administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seu 

(s) ato (s) ensejar (em). 

 

MÁRCIA ELAINE SILVA 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 
 

PAULO DE TÁRCIO SILVA 
Secretário Municipal de Administração 

 
 
 

MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA 
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras 
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ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 
 
Pregoeiro Municipal 
 
Processo nº. 003/2021 
 
Pregão Presencial nº. 003/2021. 
 
 
 
A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ sob o n° 
_____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a). 
________________________________________, portador do CPF n° ______________________ e RG 
_______________________, credencia (nome da pessoa), portador do CPF n° ______________________ 
e RG _______________________, outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na Sessão Pública do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, em especial para formular lances verbais e para interpor recurs ou 
deles desistir. 

 
 
(Local, Data) 
Assinatura do Representante Legal 
Identidade/CPF 

 
 
 
 
 
QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE: 
1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da 
empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física. 
2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade da 
apresentação do estatuto ou contrato social. 
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, não é 
necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa. 
4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é 
necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o 
reconhecimento de firma for pessoa física. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é 
necessária a apresentação daqueles documentos da empresa. 
5.  Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou 
a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 
 
Pregoeiro Municipal 
 
Processo nº. 003/2021 
 
Pregão Presencial nº. 003/2021. 
 
 
 
A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ sob o n° 
_____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a). 
________________________________________, portador do CPF n° ______________________ e RG 
_______________________declara, sob as penas da lei, que atende todas as condições de habilitação 
exigidas no processo licitatório em epígrafe, estando, portanto, apta a participar de todas as fases do certame 
e ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 
(Local, Data) 
Assinatura do Representante Legal 
Identidade/CPF 
 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE A PREGOEIRA, PELO 
INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO ENVELOPE, NA ABERTURA DA SESSÃO. 
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 
À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 
 
Pregoeiro Municipal 
 
Processo nº. 003/2021 
 
Pregão Presencial nº. 003/2021. 
 
 
  
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações 
consignadas no Edital, conforme abaixo:  

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
UNID 

 
QTD. 

 
VALOR 
UNITÁRIO 

 
VALOR 
TOTAL 

 
MARCA/
MODELO 

01 

PICK UP CABINE DUPLA/ESTENDIDA 
Veículo automotor tipo pick up (Picape) cabine dupla/estendida, 
novo, "0" KM,  com capacidade para 04 pessoas, com primeiro 
emplacamento  em nome do Município de Rio Paranaíba-MG,  
com duas portas, equipado com freios ABS,  AIRBAG duplo 
(motorista e  passageiro), câmbio  manual, bicombustível (tipo  
Flex), direção Hidráulica/Elétrica, ar condicionado de fábrica, 
acionamento elétrico dos vidros das portas dianteiras, trava 
elétrica nas duas portas, alarme, conjunto de itens obrigatórios 
como: Estepe, macaco, triângulo e chave de roda, demais 
acessórios, itens e equipamentos de segurança exigidos por lei 
e/ou definidos pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), motorização de no mínimo 1.3, distância mínima 
entre eixos de 2.450mm, tanque de combustível com 
capacidade mínima de 50 litros, potência mínima de 100 cv, na 
cor branca,  ano  2020/2021 ou a versão mais atualizada, 
garantia mínima de 1 (um) ano, a contar do recebimento 
definitivo. O veículo deve ter suas características originais 
mantidas, não podendo nenhuma alteração ou adaptação ser 
realizada de modo a comprometer o desempenho original de 
fábrica. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UNID 02 

   

02 

PICK UP CABINE SIMPLES 
Veículo automotor tipo pick up (Picape) cabine simples, novo, 
"0" KM,  com capacidade para 02 pessoas, com primeiro 
emplacamento  em nome do Município de Rio Paranaíba-MG,  
com duas portas, equipado com freios ABS,  AIRBAG duplo 
(motorista e  passageiro), câmbio  manual, bicombustível (tipo  
Flex), direção Hidráulica/Elétrica, ar condicionado de fábrica, 
acionamento elétrico dos vidros das portas dianteiras, trava 
elétrica nas duas portas, alarme, conjunto de itens obrigatórios 
como: Estepe, macaco, triângulo e chave de roda, demais 
acessórios, itens e equipamentos de segurança exigidos por lei 
e/ou definidos pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), motorização de no mínimo 1.3, distância mínima 
entre eixos de 2.450mm, tanque de combustível com 
capacidade mínima de 50 litros, potência mínima de 100 cv, na 
cor branca,  ano  2020/2021 ou a versão mais atualizada, 
garantia mínima de 1 (um) ano, a contar do recebimento 
definitivo. O veículo deve ter suas características originais 

 
 
 
 
 
 
 
 
UNID 

05 
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mantidas, não podendo nenhuma alteração ou adaptação ser 
realizada de modo a comprometer o desempenho original de 
fábrica. 

03 

VEÍCULO PASSEIO 5 LUGARES 
Veículo automotor tipo passeio, novo, "0" KM,  com capacidade 
para 05 pessoas, com primeiro emplacamento  em nome do 
Município de Rio Paranaíba-MG,  com quatro portas laterais e 
uma porta traseira, equipado com freios ABS  nas quatro rodas,  
AIRBAG duplo (motorista e  passageiro), câmbio  manual, 
bicombustível (tipo Flex), direção Hidráulica/Elétrica, ar 
condicionado de fábrica, acionamento elétrico dos vidros das 
portas dianteiras e traseiras, trava elétrica nas quatro portas, 
alarme, conjunto de itens obrigatórios como: Estepe, macaco, 
triângulo e chave de roda, demais acessórios, itens e 
equipamentos de segurança exigidos por lei e/ou definidos pela 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), distância 
mínima entre eixos de 2.450mm, tanque de combustível com 
capacidade mínima de 44 litros, potência mínima de 100 cv na 
gasolina, na cor branca, ano  2020/2021 ou a versão mais 
atualizada, garantia mínima de 1 (um) ano, a contar do 
recebimento definitivo. O veículo deve ter suas características 
originais mantidas, não podendo nenhuma alteração ou 
adaptação ser realizada de modo a comprometer o 
desempenho original de fábrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNID 06 

   

04 

VEÍCULO PASSEIO 7 LUGARES 
Veículo automotor tipo passeio, novo, "0" KM,  com capacidade 
para 07 pessoas, com primeiro emplacamento  em nome do 
Município de Rio Paranaíba-MG,  com no mínimo três portas 
laterais e no mínimo uma porta traseira, equipado com freios 
ABS  nas quatro rodas,  AIRBAG duplo (motorista e  
passageiro), câmbio  manual, bicombustível (tipo  Flex), direção 
Hidráulica/Elétrica, ar condicionado de fábrica, acionamento 
elétrico dos vidros no mínimo em duas portas, trava elétrica no 
mínimo em três portas, alarme, conjunto de itens obrigatórios 
como: Estepe, macaco, triângulo e chave de roda, demais 
acessórios, itens e equipamentos de segurança exigidos por lei 
e/ou definidos pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), motorização de no mínimo 1.8, distância mínima 
entre eixos de 2.450mm, tanque de combustível com 
capacidade mínima de 50 litros, potência mínima de 100 cv, na 
cor branca,  ano  2020/2021 ou a versão mais atualizada, 
garantia mínima de 1 (um) ano, a contar do recebimento 
definitivo. O veículo deve ter suas características originais 
mantidas, não podendo nenhuma alteração ou adaptação ser 
realizada de modo a comprometer o desempenho original de 
fábrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNID 

 
05 

   

 
OBSERVAÇÃO:  
 
Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): 
 
(no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos 
os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem 
como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de 
acréscimos a qualquer título.) 
VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega  
da proposta, conforme artigo 64, § 3º da Lei nº 8.666/93. 
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PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias, prorrogáveis uma vez por igual período mediante requerimento, 
a contar da emissão da requisição. 
 
 
(Local, Data) 
Assinatura do Representante Legal 
Identidade/CPF 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
 
À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 
 
Pregoeiro Municipal 
 
Processo nº. 003/2021 
 
Pregão Presencial nº. 003/2021. 
 
 
 
A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ sob o n° 

_____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a). 

________________________________________, portador do CPF n° ______________________ e RG 

_______________________declara, sob as penas da Lei, que:  

 

a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;  

 

b) Não está impedida de contratar com a Administração Pública;  

 

c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços, quer por outro motivo 

igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;  

 

d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas nas Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002, bem como 

na Lei Orgânica do município de Rio Paranaíba/MG.  

 

 

(Local, Data) 

Assinatura do Representante Legal 

Identidade/CPF 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DO ARTIGO 27, INCISO V, DA LEI 8666/93 
 
 
 
À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 
 
Pregoeiro Municipal 
 
Processo nº. 003/2021 
 
Pregão Presencial nº. 003/2021. 
 
 
 
A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ sob o n° 
_____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a). 
________________________________________, portador do CPF n° ______________________ e RG 
_______________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei nº 8.666/93, 
cumprindo o disposto no inciso XXXIII, artigo 7º, da Constituição Federal, que não emprega 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. 
 
 
(Local, Data) 
Assinatura do Representante Legal 
Identidade/CPF 
 
 
 (Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VII -  DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL 
 
 
 
À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 
 
Pregoeiro Municipal 
 
Processo nº. 003/2021 
 
Pregão Presencial nº. 003/2021 
 
 
 
A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ sob o n° 
_____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a). 
________________________________________, portador do CPF n° ______________________ e RG 
_______________________, DECLARA, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para 
os fins do Pregão nº 003/2021, que concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital, em 
cumprimento ao que determina o Edital; 
 
 
(Local, Data) 
Assinatura do Representante Legal 
Identidade/CPF 
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ANEXO VIII - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 

Aos XX (XX) dias do mês de XX de 2021, A Pregoeira, nos termos da Lei 10.520, de 17 de julho de 

2002, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e das  

demais  normas  legais  aplicáveis,  em  face  da  classificação  das propostas apresentadas no Pregão 

Presencial para Registro de Preços nº. 003/2021, Ata de julgamento de Preços, homologada pelo ordenador 

de despesas desta Prefeitura, RESOLVE registrar os preços para futura e eventual aquisição de veículos “0” 

km, para atender as necessidades do Município de Rio Paranaíba/MG, conforme descrito no Anexo I do Edital, 

objeto do pregão acima citado, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos 

pelas empresas cujas propostas  foram  classificadas  em  1º  lugar  no  certame  acima numerado. 

1) Do objeto 

1.1) Constitui objeto da presente ata o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de veículos “0” km, 

para atender as necessidades do Município de Rio Paranaíba/MG, conforme especificações e condições 

estabelecidas no  Edital do Pregão nº 003/2021 e seus Anexos, os quais passam a fazer parte da presente Ata 

de Registro de Preços. 

2) Da validade da Ata 

2.1) A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses, contada a partir da sua assinatura. 

2.2.) Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 

não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação 

específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

3) Da utilização da Ata de Registro de Preços 

3.1) O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no 

mapa de preços, anexo à ata da sessão do pregão, e conforme registrado abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

MARCA/ 

MODELO 

1 ------ ----- --- ----- ----- ----- 

 

3.2.) Em cada prestação de serviços decorrente desta Ata serão observadas as cláusulas e condições 

constantes do Edital referente à mesma e o preço a ser pago será o constante da proposta apresentada pela 

empresa detentora da presente Ata, a qual também a integram. 

4) Da Classificação das Propostas 

4.1) A relação do(s) item(s) com a respectiva empresa ofertante do melhor lance, a qual terá preferência de 

contratação, é a especificada na ata da sessão do pregão e no mapa de preços anexo a ela. 

5) Do local e prazo de entrega 

5.1) O(s) veículo(s) deverá(ão) ser entregues na garagem da sede da Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, 

com todas as despesas por conta da contratada, em perfeitas condições, no prazo de até 30 (trinta) dias, 
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prorrogáveis uma vez por igual período mediante requerimento, após o recebimento da autorização de 

fornecimento expedida pelo departamento de Compras.  

6) Do pagamento 

6.1) O pagamento será feito em sua totalidade até o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da certificação 

de que os itens foram aceitos, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo a descrição dos 

produtos, o valor total, nota de entrega atestada e comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se 

houver, e dos encargos sociais (regularidade fiscal e previdenciária). 

6.2) As demais especificações sobre a forma de pagamento são aquelas previstas no Edital. 

7) Da adesão à Ata de Registro de Preços 

7.1) Não será permitida adesão (“carona”) a esta Ata por parte dos órgãos e entidades que não participaram 

do registro de preços.  

8) Das penalidades 

8.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa 

aceita pela Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá 

acarretar nas seguintes sanções: 

I – Advertência. 

II – Multa: 

a)  No percentual correspondente a 0,33% por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado dos 

itens/serviços, até o limite de 20 (vinte) dias, caracterizando a inexecução parcial; 

b)  No percentual correspondente a 10% em caso da não entrega dos produtos ou rescisão contratual, por 

culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente; 

c)  No percentual correspondente a até 20% calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de 

qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 

III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme disposto no inciso 

III do artigo 87 da Lei 8.666/93;  

IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de Rio 

Paranaíba enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

8.2. A multa  deverá  ser  recolhida  aos  cofres  públicos  do  Município  de  Rio Paranaíba,  via Tesouraria 

Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada 

pela Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, sendo que poderá ser automaticamente  descontada  dos créditos 

que a empresa tiver junto ao Município,  devendo ser aplicadas por ato do Secretário Municipal de 

Administração, facultada a defesa da Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao 

processo. 

8.3. As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, previstas na lei 8.666/93, inclusive a 

responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração. 

mailto:licitacaorioparanaiba@gmail.com


 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG 
Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065 - Novo Rio 

Caixa Postal 01 - CEP 38.810-000  
CNPJ 18.602.045/0001-00 

Tel.: (34) 3855-1223 - Email: licitacaorioparanaiba@gmail.com 

 

Página 25 

 

8.4. Em qualquer hipótese de aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e 

a ampla defesa, conforme disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93. 

9) Do reajustamento de preços 

9.1.  O preço ofertado deverá incluir todos os custos diretos e  indiretos da proponente, inclusive encargos 

sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituirá a única e completa remuneração 

pelo fornecimento do objeto contratual. 

9.2. O preço a ser pago ao contratado será o vigente na data da ordem de compra, assim considerada a 

assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

9.3. 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 contratante promover 
as negociações junto ao fornecedor, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do 
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
9.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, 
o contratante poderá convocar o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado. 
 
9.4.1. Caso o fornecedor não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado, será liberado 
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
9.5. Se o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o contratante poderá: 
 
I - 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; e 
 
II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
9.5.1. Não havendo êxito nas negociações, o contratante deverá proceder à revogação da ata de registro de 
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
9.6. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela detentora da ata, esta deverá demonstrar a quebra 
do equilíbrio econômico-financeiro da ata, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos, 
nas quais constarão à situação anterior e a situação atual que eventualmente justificarão o reajuste do 
contrato, bem como documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de 
produtos e/ou matérias primas etc.), que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições 
inicialmente avançadas. 
 
9.6.1. Fica facultado ao Contratante realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a 
análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela detentora da 
ata. 
 
9.7. A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise técnica e jurídica 
do Contratante, porém contemplará as entregas realizadas a partir da data do protocolo do pedido no 
Protocolo Geral do Contratante. 
 
9.8. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a Contratada não 
poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes. 
 

10) Das condições de recebimento 
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10.1) Os materiais objeto desta Ata de Registro de Preços serão recebidos pelo requisitante consoante o 

disposto no artigo 73 da Lei Federal 8.666/93, do disposto no Edital e demais normas pertinentes. 

11) Do cancelamento da Ata de Registro de Preços 

11.1) Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:  

I - Pela Administração, quando: 

a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

b) a detentora não assinar o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 

c) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

d) em  qualquer  das  hipóteses de  inexecução  total  ou  parcial  de  contrato decorrente de registro de 

preços; 

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será feita 

pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

h) no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por 

publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço registrado após a publicação. 

i) a detentora não manter durante o período contratual, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

II - Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir 

as exigências desta Ata de Registro de Preços: 

a) a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a 

antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no Edital e 

nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido. 

12) Da   autorização   para   aquisição   e   emissão   das   ordens   de fornecimento 

12.1) As aquisições dos objetos da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 

representante da Prefeitura. 

12.2) A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão 

igualmente autorizados pelo órgão requisitante. 

12.3) Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, esta Prefeitura poderá ou não contratar o 

objeto deste Pregão; 

12.4) À Contratante é assegurado o direito de solicitar a compra que lhe convir, desde que previsto no edital 

de licitação, não sendo obrigada a contratar todos os produtos previstos, durante o prazo de vigência desta 

ata. 
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12.5) As obrigações decorrentes desta licitação serão formalizadas através de Nota de Empenho, 

observando-se as condições estabelecidas neste Instrumento, legislação vigente e na proposta vencedora, 

sendo a formalização contratual a Ata de Registro de Preços e demais documentos desta licitação e de 

execução contratual e orçamentária e financeira como notas de empenho. 

12.6) As notas de empenho serão entregues ao(s) adjudicatário(s) depois da homologação pela autoridade 

competente e, somente dentro do prazo de validade da proposta, sendo emitida uma nota de empenho para 

cada ordem de compra. 

13)  Da Gestão e Fiscalização 

13.1) A gestão e fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida por funcionário destacado para este 

fim, ou quem venha a substituí-lo no referido cargo, que terá plenos poderes para: 

a) recusar materiais em desacordo com o objeto do edital; 

b) requerer ao departamento jurídico as medidas que couberem para os casos amparados pelas cláusulas 

deste instrumento; e 

c)  estar  responsável  pelo  pedido  de  rescisão  ou  renovação  deste  Contrato, conforme conveniência da 

Administração. 

14) Das disposições finais e do foro 

14.1) Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 003/2021, seus anexos e a proposta da vencedora 

do certame. 

14.2) As despesas dos materiais tratados nesta ata correrão por conta dos seguintes recursos orçamentários: 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
FICHA 2: 11.01.00 10.122.0012.2.0258 4 490 5200 
RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.112, REFERENTE À EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 47672 
FICHA 31: 11.01.00 10.301.0020.2.0076 4 490 5200 
RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.155, REFERENTE À EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 51668 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS 
FICHA 110: 12.01.00 04.122.0015.2.0368 4 490 5200 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
FICHA 9: 06.01.00 04.122.0003.2.0361 4 490 5200 
 
14.3) Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. 

14.4) Fica eleito  o  Foro da Cidade de Rio Paranaíba/MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da 

utilização da presente ata. 

Rio Paranaíba/MG, ....... de..............de 2021. 

Contratante 

Contratado 

Testemunhas  
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