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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 095/2015 
TIPO: MAIOR DESCONTO  
INTERESSADA:SECRETARIAS MUNICIPAIS   
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO de 
empresa operadora de sistema de cartões, para prestação de serviço de 
administração, gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva (mecânica 
em geral, elétrica, funilaria, alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de 
óleo, filtro, pintura em geral e sistema de injeção eletrônica em geral) bem como 
o fornecimento de peças e acessórios de reposição original ou similar de 
primeira linha e serviços de guincho e reboque, operada através da utilização de 
sistema via WEB próprio da contratada, compreendendo orçamento dos 
materiais e serviços especializados de manutenção através da rede de oficinas 
credenciadas pela contratada para atender à frota de veículos do município de 
Alta Floresta/MT, ou a serviço deste, no Sistema Registro de Preço (SRP) 
conforme Termo de Referência constantes no Anexo I deste edital. 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT, com sede a Travessa Álvaro 
Teixeira Costa, nº 50, Centro, Alta Floresta/MT, pelo seu PREGOEIRO, torna público para 
conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MAIOR DESCONTONA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, 
conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com as Leis 10.520/2002; 
8.666/93 e alterações posteriores, com os Decretos Municipais n° 2227/2006 e n° 
3.723/2010 e alterações posteriores, que regulamenta respectivamente o Pregão Presencial 
e o Registro de Preços no Município de Alta Floresta.Os envelopes contendo, a Proposta de 
Preços e os Documentos de Habilitação definidos no objeto deste edital e seus Anexos 
deverão ser entregues ao Pregoeiro até as 08h00min (HORÁRIO OFICIAL DE MATO 
GROSSO), DO DIA 04DE NOVEMBRODE 2015, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Alta Floresta, na Avenida Ariosto da Riva n. º 3.391, Centro na Cidade de Alta 
Floresta, Estado de Mato Grosso. Havendo a necessidade da sessão pública se prorrogar, a 
mesma se fará nos dias subsequentes à data de abertura, sempre obedecendo aos horários 
de funcionamento de expediente do Paço Municipal. 
 

1. DO OBJETO E DO FORNECIMENTO 

1.1.REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃOde empresa 
operadora de sistema de cartões, para prestação de serviço de administração, 
gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral, 
elétrica, funilaria, alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de óleo, filtro, 
pintura em geral e sistema de injeção eletrônica em geral) bem como o 
fornecimento de peças e acessórios de reposição original ou similar de primeira 
linha e serviços de guincho e reboque, operada através da utilização de sistema 
via WEB próprio da contratada, compreendendo orçamento dos materiais e 
serviços especializados de manutenção através da rede de oficinas credenciadas 
pela contratada para atender à frota de veículos do município de Alta 
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Flore
sta/MT, ou a serviço deste, no Sistema Registro de Preço (SRP) conforme Termo de 
Referência constantes no Anexo I deste edital. 
 
1.1.1 Os serviços prestados deverão atender as exigências de qualidade, observadas os 
padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – 
ABNT, INMETRO, etc. – atentando-se o proponente principalmente para as prescrições do 
art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2.1. As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta de recursos 
previstos em Orçamento Municipal. 
 

3. DA PARTICIPAÇÃO: 

3.1. Somente será admitida a participação neste certame de licitantes, que devidamente 
atendam às exigências do edital e seus anexos, e estejam cadastradas ou efetuem 
renovação do CRC da Prefeitura Municipal de Alta Floresta (relação de documentos CRC 
conforme anexo VI do edital). 
3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em 
quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 
a) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; 
b) que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, seja 
controlada, coligada ou subsidiária entre si. 
c) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com 
suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, 
Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou CRC 
(Certidão de Registro de Cadastro) do Município, conforme o caso, pelo órgão que o 
praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 
d) Estrangeiras que não funcionarem no País. 
 

4. DO CREDENCIAMENTO: 

4.1 No dia, hora e local designado para o recebimento dos envelopes, cada licitante 
deverão se apresentar junto ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio. 
4.2. O credenciamento do representante junto ao Pregoeiro precederá ao ato de entrega, 
dos envelopes contendo a proposta de preços e documentação de habilitação. 
4.3 CREDENCIAMENTOS PESSOA JURÍDICA: 
4.3.1. O representante legal da empresa licitante participante deverá apresentar em mãos, 
os seguintes documentos: 
a) Cópia do RG e CPF (apresentado em cópia autenticada ou simples desde que junto 
esteja o original); 
b) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial;  
c) Termo de Credenciamento Assinado pelo Sócio Administrador da Empresa ou pelo 
procurador da mesma. (Modelo ANEXO V do Edital) via original. 
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5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e 
os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro, em conformidade 
com este edital e seus Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo deste edital. 
5.2 Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, o representante das licitantes entregará os 
envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação, não sendo 
aceita, a partir desse momento, a admissão de novos licitantes. 
5.3 O envelope da Proposta de Preço deverá ser apresentado fechado, contendo em seu 
exterior as seguintes informações: 
 

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
PREGÃO n. º095/2015 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ 

5.4 O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, contendo 
em seu exterior as seguintes informações: 
 

ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
PREGÃO N.º 095/2015 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ  

 
5.5 As empresas licitantes através de seus representantes legais só poderão adentrar na 
sala onde será realizado o julgamento do certame, com os referidos envelopes de Proposta 
de Preços e Habilitação devidamente lacrados até o horário estabelecido para início da 
sessão.  
5.6 Não serão aceito que representantes legais de empresas adentrem na sala de 
julgamento do certame com envelopes de proposta e habilitação abertos.  
5.7 Os envelopes de habilitação e proposta de preços devidamente lacrados, bem como, 
documentos de credenciamento serão entregues ao Pregoeiro ou a Equipe de Apoio ao 
adentrar-se na sala.  
 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

6.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada em única via datilografada ou impressa, 
redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso 
corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas devidamente datadas e 
assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo representante legal da empresa 
licitante. 
6.2 Na proposta de Preços deverão constar: 
6.2.1. Razão social da licitante, n.º do CNPJ/MF ou CPF, Inscrição Estadual (se 
houver), endereço completo, telefone, fax para contato, nº da conta corrente, 
agência e respectivo banco e, se possível endereço eletrônico (e-mail); 
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6.2.3 - Deverá ser indicado o PERCENTUAL cobrado como TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, que 
deverá ser aplicada sob o valor mensal estimado dos serviços. 
6.2.4 - Os cartões deverão ser entregues na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA 
FLORESTA/MT, em 10 (dez) dias após a assinatura da Ata de Registro de Preços. 
6.2.5–Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 
6.2.6–O pagamento à Contratada será efetuado em moeda corrente, através de Ordem 
Bancária, após apresentação da Nota Fiscal e Fatura de Serviços, em 01 (uma) via cada e 
serão efetuados no prazo de 15 (quinze) dias. 
6.2.7 – No valor referente à TAXA DE ADMINISTRAÇÃO deverão estar inclusos todos os 
custos relacionados com a prestação dos serviços, bem como taxas, impostos, 
fornecimento de materiais (se for o caso), equipamento, treinamento e demais despesas 
diretas e indiretas; 
6.2.8 - Especificações detalhadas do objeto proposto conforme Termo de 
Referência (ANEXO IV);  
6.2.9 – Prazo de pagamento de 15 (quinze) dias após o atesto da nota fiscal; 
6.2.10 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro; 
6.2.11 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o seu julgamento; 
6.2.12 – A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do 
proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
6.2.2. Prazo de validade da proposta; 
6.3 Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por 
caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como 
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 
título, devendo o (s) item (ns) ser fornecido (s) sem ônus adicionais. 
6.4 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, e no pleno reconhecimento de que não 
se enquadra em nenhuma das situações impeditivas de participação a seguir enumeradas: 
6.4.1 Inadimplência com fornecimento de item (ns) junto a Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta, não configurando como tal as licitantes que solicitaram formalmente prorrogação 
de prazo e este foi devidamente acatado; 
6.5 Em nenhuma hipótese poderão será alterados o conteúdo da proposta apresentada, 
seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a 
modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aqueles destinados a sanar evidentes 
erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pela autoridade competente do 
Município de Alta Floresta. 
6.7 Taxa de administração a ser cobrada referente aos serviços efetivamente prestados 
pelo licitante, expressa em termo percentuais, com no máximo dois algarismos após a 
vírgula. 
 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
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7.1 O julgamento da licitação será peloMAIOR DESCONTO NA TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
7.2 Serão classificadas pelo Pregoeiro, a licitante que apresentar a proposta de MAIOR 
DESCONTO NA TAXA DE ADMINISTRAÇÃOe aquelas que tenham apresentado 
propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à 
de MAIOR DESCONTO NA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. 
7.3 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances 
verbais quaisquer que sejam os valores oferecidos nas propostas escritas. 
7.4 Aos licitantes classificados serão dadas oportunidade para disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos de valores distintos e decrescentes, através dos seus representantes 
legais. 
7.5 O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, 
a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada. 
7.6 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará 
a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da sua última oferta, 
ou constante na sua proposta original ou do último lance oferecido, para efeito de 
ordenação das propostas. 
7.7 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e os valores apresentados 
pela proposta classificada em primeiro lugar, decidindo motivadamente a respeito. 
7.8 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a licitante 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo Pregoeiro. 
7.9 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas 
as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o (s) 
item (ns) definido no objeto deste edital e seus Anexos. 
7.10 Nas situações anteriormente previstas de ordenação de preços através de lance ou 
proposta, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido 
menor preço. 
7.11 Caso ocorra à apresentação de duas ou mais propostas originais de valores iguais, 
observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 
definidos no Edital, as classificadas se recusarem a dar lances e consequentemente 
persistindo a igualdade de valores será adotado de desempate por sorteio na forma do art. 
45, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, na própria sessão. 
7.12 Não se considerarão qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital 
e seus Anexos. 
 

8. DA HABILITAÇÃO: 

Tendo sido aceitável a proposta de MAIOR DESCONTO NA TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃOserá aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do 
licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias deverá 
apresentar: 
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8.1. Todos os Licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 2, os documentos 
específicos para participação neste Pregão, devendo ser entregues sequencialmente e na 
ordem a seguir, a fim de permitir celeridade na conferência e exame correspondentes. 
 
I – HABILITAÇÃO JURIDICA; 
a) Cédula de Identidade e CPF autenticada de todos os sócios da empresa, do 
signatário da proposta caso não seja sócio, acompanhado de procuração, com firma 
reconhecida em cartório em via original ou cópia autenticada com fins específicos; 
b) Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhados de documentos de eleição de seus administradores ou; 
d) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício ou; 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao art. 28 da Lei n° 
8.666/93. 
f)Certificado de Registro Cadastral expedido pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta 
– MT (relação de documentos para efetivação de Certificado de Registro Cadastral – anexo 
V do edital) em plena vigência. 
g) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição e na 
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 (anexo VIII do edital). 
h) Declaração de concordância de todos os termos estabelecidos no edital (anexo IX do 
edital). 
i) Declaração, sob as pena do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso 
venha a vencer o certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições 
previstas em edital e termo de referência (anexo X do edital). 
j) Declaração de Idoneidade (modelo anexo XI do edital).  
k) Declaração de que atende os requisitos de habilitação exigidos neste edital (modelo 
anexo XII do edital).  
 
II – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA PESSOA JURIDICA; 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação 
da proposta; 
a.1) O Balanço Patrimonial deve estar devidamente registrado na Junta 
Comercial do Estado (sede do licitante). 
b) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, datada de, no máximo, trinta dias antes da data da abertura dos 
envelopes, caso não apresente o seu prazo de validade; 
 
III – REGULARIDADE FISCAL PESSOA JURIDICA; 
a) – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
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b) – 
Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicilio ou sede da 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objetivo licitado; 
c) – Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou alvará de Licença 
para Funcionamento, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto licitado; 
d) – Certidão Negativa de Tributos Federais, fornecida pela Fazenda Federal, e a 
Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 
e) – Certidão Negativa de Regularidade junto à Fazenda Estadual, relativo ao ICMS 
e IPVA, fornecida pela Secretaria de Fazenda Estadual. 
f)- Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa Estadual, fornecida pela Procuradoria 
Geral do Estado. 
g) - Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede da licitante, incluindo Dívida 
Ativa, fornecido pela Prefeitura Municipal. 
h) Certidão Negativa de Débito (CND-FGTS), fornecida pela Caixa Econômica Federal, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo Poder Judiciário – Justiça 
do Trabalho.  
j) – Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da Sede da Licitante. 
j.1) – A empresa que apresentar a Certidão Simplificada da Junta Comercial no 
ato do Credenciamento (conforme item 4.3 do edital) fica desobrigada de 
apresentar a referida certidão no Envelope de Habilitação. 
 
IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA; 

a) Atestado de Capacidade Técnica, em nome da empresa, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado comprovando aptidão para desempenho das 
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação (anexo VII do edital). 

b) Atestado de Visita Técnica e Demonstração dos Sistemas (Anexo XIII)  
c) OAtestadodeVisitaTécnicaeoTermodeHomologaçãodosSistemasdeverãoser 

apresentados juntamente com a documentação de habilitação. 
d) QuantoaHomologaçãodoSoftware,seráemitidopelaCoordenadoriadeTecnologia da 

Informaçãoda Prefeitura Municipal, a fim de verificar se o sistema atende aos 
requisitos exigidos por ela. 

e) O sistema apresentado pela Proponente deverácontemplar as 
especificaçõesfuncionaise requisitos técnicos previstas no Termo de Referência 
(Anexo I). 
 

8.2 - A empresa estrangeira em funcionamento no País deverá apresentar, também, o 
Decreto de Autorização ou ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
8.3 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em 
cópia autenticada por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial ou em 
cópias simples, desde que apresentadas na sessão às originais para conferência pelo 
pregoeiro, sendo que estas não deverão estar no interior do envelope. 
8.3.1 As Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Negativa cujo conteúdo não 
apresentar prazo da validade serão considerados o prazo de validade de 30 (trinta) dias 
contados a partir da data de expedição do referido documento.  
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8.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 
aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 
8.5 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, o pregoeiro considerará o proponente 
inabilitado. 
8.6 Aqueles que ensejarem declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos 
do artigo 299 do Código Penal, ficarão sujeito às penas de reclusão, de 01(um) a 05 (cinco) 
anos, se o documento é público, e reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa, se o 
documento é particular, independente da penalidade estabelecida no artigo 7 da Lei 
Federal nº 10.520/2002. 
 

9. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

9.1. Nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas e 
empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
9.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa.  Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara 
o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado.  
9.2.  A não-regularização da documentação no prazo previsto no item acima implicará da 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 e Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova 
sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou 
revogar a licitação. 
9.3.  Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contrataçãopara as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada 
e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno 
porte.  
9.4. Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:  
9.4.1.  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
9.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do item 9.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 
9.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 9.3, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta.  
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9.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
9.5. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, que nos termos da Lei 
Complementar 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à 
regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada. 
9.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que 
trata a LC 123/2006, deverá apresentar na forma da lei, juntamente com os documentos 
de habilitação, declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do 
Art. 3º da referida Lei. 
9.7. A Empresa Licitante que quiser gozar dos benefícios da LC 123/2006, deverá 
apresentar requerimento próprio para este fim. 
 

10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente 
edital. 
10.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
10.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
10.4. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 
retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurada o 
contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7 da Lei nº 
10.520/2002 e legislação vigente. 
10.5. Quem impedir perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 
realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena detenção de 06 
(seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da lei 8.666/93. 
10.6. As impugnações deverão estar devidamente assinadas com a respectiva identificação 
do representante legal do licitante, bem como protocoladas no setor de protocolo da 
Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT.   
 

11. DOS RECURSOS: 

11.1 Declarado o vencedor e após a análise da documentação de habilitação, qualquer 
licitante, desde que presente na sessão, poderá manifestar imediata e motivadamente (a 
razão) a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias corridos 
para apresentação das razões por escrito do recurso, ficando os demais licitantes desde 
logo intimados para apresentar contra-razões em iguais números de dias, que começarão a 
correr do término do prazo de recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
11.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 
11.3 O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
11.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
11.5 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da 
licitação ao licitante vencedor, submetendo o processo administrativo à autoridade 
competente para publicação do resultado da licitação. 
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11.6 Os recursos deverão estar devidamente assinadas com a respectiva identificação do 
representante legal da empresa, bem como protocolados no setor de protocolo da 
Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT.   
 

12. DA VIGÊNCIA, DOS PRAZOS E FORMA DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO: 

12.1. Os itens registrados neste edital deverão ser executados conforme a necessidade da 
Administração Municipal. 
12.2. Local de entrega dos cartões magnéticos: Os cartões magnéticos deverão ser 
entregues na Sede da Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT, sito a sede a Travessa 
Álvaro Teixeira Costa, nº 50, Centro, Alta Floresta/MT. 
12.3. Prazo de entrega: Os cartões magnéticos a serem utilizados durante o contrato, já 
com os créditos referente ao consumo de combustível e outros serviços do mês deverão ser 
fornecidos no prazo de até 07 (sete) dias, após a assinatura do Contrato. 
12.2. A ata de registro de preços terá validade de doze meses a partir da data de sua 
assinatura. 
 

13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

13.1. O pagamento à licitante vencedora será efetuado em moeda corrente mensalmente 
através de Ordem Bancária. após apresentação da Nota Fiscal/Fatura em 02 (duas) vias 
devidamente atestada por servidor designado pela Contratante, sendo um referente à taxa 
de administração e outra para os valores do consumo dos combustíveis no período.  
13.2. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em 
total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 
13.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 
aplicação da penalidade. 
13.4. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
13.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 
documentação apresentada no procedimento licitatório. 
13.6. As Notas Fiscais/Faturas que forem apresentadas com erro serão devolvidas a 
empresa contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no 
item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação. 
13.7. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de 
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 
preços ou correção monetária. 
 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

14.1 A recusa injustificada em entregar o(s) licitado(s) da empresa com proposta 
classificada na licitação conforme instruções deste edital ensejarão a aplicação das 
penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores. 
14.2 O atraso injustificado na entrega do(s) item (ns) licitado após o prazo preestabelecido 
no Edital, sujeitará o contratado a multa, na forma estabelecida a seguir: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) dias; 
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b) 
2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, 
configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato, descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
14.3 Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (objeto de contrato ou nota de 
empenho), a Contratante poderá aplicar às empresas, as seguintes penalidades, sem 
prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas: 
a) advertência; 
b) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na 
entrega do (s)item (ns); 
c) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a 
quaisquer das cláusulas do contrato e itens deste Edital e pela recusa da assinatura do 
contrato; 
d) multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato 
nos casos previstos em Lei, por culpa da contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil 
ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa; 
e) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Alta Floresta - MT, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações Públicas 
Federal, Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade; 
14.4 De qualquer sanção imposta, a contratada poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, contado da intimação do ato, oferecer recurso à Prefeitura Municipal de Alta Floresta 
- MT, devidamente fundamentado. 
14.5 A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará sujeita 
às mesmas condições estabelecidas neste Edital. 
 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

15.1 Após homologação do procedimento licitatório a Prefeitura de Alta Floresta – MT 
lavrará uma Ata de Registro de Preços nos termos estabelecidos na minuta (anexo II) deste 
edital.  
15.2 Após convocação da Prefeitura de Alta Floresta – MT a empresa detentora da ata de 
registro de preços terá o prazo de até 05 (cinco) dias, depois de decorrido o prazo recursal 
relativo à fase de homologação e adjudicação, sob pena de decadência de direito de 
contratação, conforme preceitua o artigo 64 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

16.1 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de acordo com as disposições 
da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores e dos demais diplomas legais 
aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação supracitada. Subsidiariamente, serão 
aplicados os princípios gerais do Direito. 
16.2 Decairão do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer até 
o segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em 
que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
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16.3 A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar da 
licitação até o trânsito em julgado, na esfera administrativa, da decisão relativa à matéria 
impugnada. 
16.4 Aos licitantes que apresentarem questionamentos querem sob a forma de 
impugnação, aos termos do edital quer em caráter de recurso em sua fase cabível, para 
obter o retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas da 
legislação vigente. 
16.6 Na contagem dos prazos recursais deste edital serãoexcluídos o dia de início e 
incluído o dia de vencimento, considerando-se o expediente normal. 
16.7 Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com relação 
a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital poderão ser obtidas junto à 
Comissão Permanente de Licitação, no horário de 07h00minas13h00min horas. 
 

 
ALTA FLORESTA – MT, 22 DE OUTUBRO DE 2015 

 
 
 

___________________________ 
JOSÉ ROBERTO DE MORAES RIBEIRO 

PREGOEIRO OFICIAL  
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ANEXO I  
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT  
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2015 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Proposta que faz a empresa ____________________________, inscrita no CNPJ(MF) Nº 
____________________________ e inscrição estadual nº __________________, 
estabelecida no (a) ___________________________ em conformidade com o Edital de 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2015. Portanto, oferecemos a Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta – MT, o percentual a seguir indicado, para a realização dos serviços descritos no 
ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

ÍTEM ESPECIFICAÇÃO 
PERCENTUAL DE 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

 
VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

 
01 
 

Contratação de empresa operadora de 
sistema de cartões, para prestação de 
serviço de administração, gerenciamento 
e manutenção preventiva e corretiva 
(mecânica em geral, elétrica, funilaria, 
alinhamento, balanceamento, 
cambagem, troca de óleo, filtro, pintura 
em geral e sistema de injeção eletrônica 
em geral) bem como o fornecimento de 
peças e acessórios de reposição original 
ou similar de primeira linha e serviços de 
guincho e reboque, operada através da 
utilização de sistema via WEB próprio da 
contratada, compreendendo orçamento 
dos materiais e serviços especializados 
de manutenção através da rede de 
oficinas credenciadas pela contratada 
para atender à frota de veículos do 
município de Alta floresta/MT, ou a 
serviço deste, no Sistema Registro de 
Preço (SRP)  

 
 
 
 
 

% 

 
 
 
 
 
 

 

 
TAXA DE ADM PELO MONTANTE GASTO NO MÊS:.................................. 
 
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 
 
LOCAL E DATA  

 
__________________________________ 

ASSINATURA (ADMINISTRADOR DA EMPRESA) 
CARIMBO COM CNPJ  
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ANEXO II 
 

MINUTA ATA PESSOA JURÍDICA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2015 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº...../2015 
 

Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, 
na sede da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, de um lado o MUNICÍPIO DE ALTA 
FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no CGC/MF sob o n.º 
15.023.906/0001-07, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. ASIEL BEZERRA 
DE ARAÚJO, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Alta Floresta – MT, 
portador da Cédula de Identidade nº 38036688 SESP/PR e CPF nº 086.491.288-90, 
doravante denominado “MUNICÍPIO”, e do outro lado a empresa .............., inscrita no 
CNPJ sob o n.º..........., e Inscrição Estadual n.º........ estabelecida a ........., n.º......, bairro 
..............., cidade de ..........., neste ato representada pelo Sr. .............., portador do CIRG 
n.º ..........   e CPF n.º ............ doravante denominada “PROMITENTE FORNECEDORA”, 
nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, Decretos Municipais nº 2227/2006 e nº 3.723/2010 e 
alterações posteriores, que regulamenta o Pregão Presencial e Registro de Preços no 
Município de Alta Floresta e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o 
resultado do PREGÃO PRESENCIAL nº 095/2015, para REGISTRO DE PREÇOS, 
firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 
8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 
 

1.1 - Constitui objeto da presente Ata aContratação de empresa operadora de 
sistema de cartões para prestação de serviço de administração, gerenciamento e 
manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral, elétrica, funilaria, 
alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de óleo, filtro, pintura em geral 
e sistema de injeção eletrônica em geral) bem como o fornecimento de peças e 
acessórios de reposição original ou similar de primeira linha e serviços de 
guincho e reboque, operada através da utilização de sistema via WEB próprio da 
contratada, compreendendo orçamento dos materiais e serviços especializados 
de manutenção através da rede de oficinas credenciadas pela contratada para 
atender à frota de veículos do município de Alta Floresta/MT, e a serviço destes, 
mediante as condições estabelecidas neste Edital. Conforme Termo de Referência 
constantes no Anexo IV do edital. 

ÍTEM ESPECIFICAÇÃO 
PERCENTUAL DE TAXA 
DE ADMINISTRAÇÃO 

 
VALOR MENSAL VALOR ANUAL 
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1.2 - Fica expressa que todas as despesas geradas serão de inteira responsabilidade do 
fornecedor registrado, inclusive as obrigações previdenciárias e trabalhistas; 
 

CLÁUSULA SEGUNDA  
DAVALIDADE E REAJUSTAMENTO 

 
2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura. 
2.2 - Mediante a assinatura da Ata está caracterizado o compromisso de entrega dos 
objetos na forma e condições disposta no Pregão Presencial nº 095/2015 – Sistema de 
Registro de Preços. 
2.3 -Poderá a Administração, mesmo comprovada a ocorrência mencionada no parágrafo 
anterior, optar por cancelar a Ata e providenciá-lo em outro procedimento licitatório. 
2.4 - Fica facultada a Administração em firmar as contratações que poderão advir, pela Ata 
de Registro de Preços, podendo ser adquirido o mesmo objeto ora registrado, por outros 
meios previstos legalmente.   
2.5 - Caso evidenciado que o valor registrado em Ata tornar-se superior ao praticado no 
mercado será convocado o classificado em primeiro lugar, para negociações, e sendo esta 
frustrada, convocaram-se os remanescentes pela ordem de classificação para assim fazê-lo. 
2.6 - Caso evidenciado que o valor registrado em Ata tornar-se inferior ao praticado no 
mercado, e o vencedor classificado em primeiro lugar declarar a impossibilidade de 
fornecimento nos preços registrados, este será liberado do compromisso, sem aplicações 
de penalidades, sendo os demais remanescentes convocados, em ordem de classificação 
para assim fazê-lo. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA  
DAS PENALIDADES 

 

3.1 -Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a classificada em primeiro lugar, poderá 
sujeitar às penalidades seguintes: 
a) - multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total 
da obrigação; 
b) - multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte contratual não 
cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 
c) - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, no caso de inexecução diária do 
objeto deste contrato, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado 
descumprimento parcial da obrigação, conforme alínea anterior; 
d) - suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município 
de Alta Floresta/MT, pelo prazo que for fixado pela Administração em função da natureza e 
da gravidade da falta cometida, conforme previsto nos termos do artigo 7º da Lei 
10.520/02,e Leis subsidiárias; 
e) - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
considerando, para tanto, reincidências de faltas, sua natureza e gravidade. 
3.2 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo, devidamente autuado, e que assegure o contraditório e a ampla defesa, 
conforme os preceitos legais da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA QUARTA 

DO CONTRATO 
 

4.1-Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, a contratação com o(s) fornecedor(es) 
registrado(s) será formalizada com este órgão, por intermédio de contrato, conforme 
disposto no art. 62, da Lei nº 8.666/93. 
4.1 - As convocações de que tratam os itens anteriores deverão ser atendidas no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da comunicação formal, 
podendo ser prorrogado, em conformidade com o disposto no § 1º, do artigo 64, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
4.3 -A Nota de Empenho será enviada pela Secretaria que solicitar o serviços/peças ao 
licitante vencedor do certame, ou, quando convocado, o mesmo deverá retirá-lo prazo 
máximo de dois dias úteis, contados da notificação. 
4.4 -Fica facultado à Administração, quando o vencedor não aceitar ou não retirar a Nota 
de Empenho, no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições estabelecidas no 
encerramento de seus lances verbais e registradas na Ata de Registro de Preços. 
4.5 -Aplica-se, no que couber, a disposição contida nos arts. 54 a 88 da Lei 8.666/93, 
independentemente de transcrição. 
4.6 -As despesas com a presente aquisição correrão à conta das Secretarias 
Municipaisconstantes no anexo IV do Edital, nas dotações próprias de cada um dos órgãos, 
todos na condição de partícipes da ata de registro de preços a ser firmada. 

   

CLÁUSULA QUINTA 
DOS RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Flexibilização no sistema de manutenções adequadas a serem realizadas nos veículos. 
 Manutenções mecânicas, preventivas e corretivas com fornecimento de peças, após 

autorização do Contratante. 
 Obtenção de informações de toda a frota em tempo real para tomada de decisões e 

relatórios Gerenciais. 
 Agilidade nos procedimentos de manutenções, com prazo para execução dos serviços. 
 Redução de despesas operacionais e administrativas do Contratante. 
 Gerenciamento de todas as manutenções automobilísticas e equipamentos através de 

processo único. 
 Centralização de toda a atividade de manutenção de veículos do Contratante. 
 Melhor qualidade nos serviços realizados, com técnicos capacitados. 
 Apresentação via sistema eletrônico pela contratada de no mínimo três orçamentos 

para aprovação e execução dos serviços através da Cotação On-Line via sistema. 
 Transparência, Gestão e negociação com a rede credenciada pela Contratante, com 

informações disponibilizadas no site. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
DO ORÇAMENTO PRÉVIO 

6.1 -A cada serviço, A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, orçamento prévio que 
deverá ser preparado de forma detalhada, abrangendo a marca, modelo/ano e n° da placa 
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do 
veículo, o nome, marca, modelo e quantidade de peças e/ou acessórios e os serviços a 
serem executados, bem como relatório com todo o histórico de serviços realizados no 
veículo em questão. 
6.2- A CONTRATANTE poderá recusar o orçamento, pedir revisão, comprometendo-se a 
CONTRATADA a executar e fornecer o que for aprovado. 
6.3- Deverá ser indicado, obrigatoriamente, no orçamento prévio, o prazo para execução 
dos serviços orçados. 
 

CLÁUSULA SETIMA 
DO CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
7.1 - Os serviços deverão sempre obedecer aos seguintes passos: 
a) orçamento prévio – conforme descrito no termo de referencia 
b) laudo inicial, emitido pelo Setor Responsável; 
c) execução dos serviços descritos no laudo inicial; 
d) vistoria dos serviços pela CONTRATADA 
e) laudo final. 
7.2. PEÇAS E ACESSÓRIOS 
7.2.1 -As peças e acessórios substituídos pela CONTRATADA deverão ser entregues a 
CONTRATANTE, no ato do recebimento do veículo devidamente consertado, para liberação 
do laudo técnico na garagem central, conforme alínea e, do item 7.1. 
7.3 - CONCEITO  
a) Manutenção Preventiva: Tem como objetivo principal, mediante uma introdução 
sistemática regular de revisões e serviços, garantir as melhores condições de desempenho 
do veículo, no que se refere ao seu funcionamento, rendimento e segurança, assim como 
prevenir a ocorrência de defeitos que possam redundar em danos nos componentes ou 
mesmo à paralisação do veículo. 
b) Manutenção Corretiva: Visa tornar operacional o veículo ocasionalmente desativado em 
decorrência de defeitos, bem como reparar pequenas avarias. 
c) Da Prestação de Serviços: Os serviços deverão ser realizados através de profissionais 
qualificados em condições e instalações técnicas adequadas, objetivando a realização dos 
serviços com eficiência desejada e com garantias concedidas pelos estabelecimentos 
credenciados em consonância com o Código de Defesa do Consumidor. 
d) O prazo de garantia para os serviços, peças e acessórios aplicados, será de no mínimo 
03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros rodados, contados do recebimento do 
veículo devidamente consertado e aprovado pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT e 
pelo setor a qual pertencer o veículo. 
e) O prazo de garantia para os serviços, peças de retífica de motor, será de no mínimo 06 
(seis) meses ou 10.000 (dez mil) quilômetros rodadospara veículos, contados do 
recebimento do veículo devidamente consertado e aprovado pela Prefeitura Municipal de 
Alta Floresta/MT e pelo setor a qual pertencer o veículo. 

 
CLÁUSULA OITAVA 

DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
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• 
Registro informatizado dos dados de manutenção disponíveis para consulta via WEB em 
tempo real; 
• Sistema de gerenciamento integrado, oferecendo relatórios gerenciais de controle das 
despesas de manutenção da frota. 
• Sistema tecnológico integrado para viabilizar o pagamento dos serviços de manutenção 
da frota de veículos junto às oficinas credenciadas. 
• Sistema tecnológico para processamento das informações via Web em tempo real pela 
Contratante e Rede Credenciada; 
• A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso para o Gestor e níveis de acesso para 
aprovadores no sistema, o qual possibilitará também a emissão e consulta de relatórios. 
• Informatização dos dados da vida mecânica, quilometragem, custos, identificação do 
veículo da respectiva unidade organizacional, datas e horários, tipos de peças, 
componentes e serviços, a serem alimentados por meio eletrônico em base gerencial de 
dados disponíveis, atualizados diariamente. 
• A Contratante deverá adquirir somente peças, originais ou similares, diretamente de 
distribuidores credenciados, reduzindo custos com aquisição de peças; 
• Processo de consolidação de dados e emissão de relatórios pela INTERNET, 24 (vinte e 
quatro) horas por dia. 
• Rede de oficinas mecânicas equipadas para aceitar transações do sistema tecnológico da 
CONTRATADA; 
• Interface digital (oficinas x cliente); 
• Orçamento eletrônico de no mínimo 3 (três) propostas possibilitando o arquivo impresso; 
• Database dos históricos de orçamentos; 
• Planilha de custos por modelo / departamento; 
• Histórico de manutenção por veículo, onde devem constar todos os dados, como 
manutenção, tempo de reparo, etc; 
• Registro de garantia de peças / serviços; 
• Ferramenta on-line para avaliação e autorização de serviço; 
• Relatório de custos por departamento / centro de custos; 
 

CLÁUSULA NONA 
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A SEREM EXECUTADOS 

 
9.1 - Manutenção e conservação dos veículos da Contratante prestando reparação 
automotiva, revisões preventivas e corretivas através da rede credenciada de oficinas, 
incluindo: 
 Mecânica em geral com fornecimento de peças e acessórios. 
 Reparação elétrica; 
 Funilaria e pintura em geral; 
 Vidraçaria; 
 Borracharia; 
 Serviços de guincho/reboque 
 Carroçaria; 
 Tapeçaria; 
 Outros serviços constantes no manual dos veículos e/ou equipamentos ou por 

orientação da Contratante; 
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 H
idráulica em geral, troca de óleo e filtros; 

 Regulagens eletrônicas com fornecimento de peças. 
 

• Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a toda e qualquer solicitação que 
venha a receber da Contratante, necessariamente com serviço de leva-e-traz, através de 
guincho. 
• Deverá informar ao Contratante via sistema o prazo de conserto do veículo, a relação dos 
serviços (mão-de-obra) e as peças necessárias para execução do mesmo. 
• O valor dos serviços, peças, componentes e materiais serão informados quando da 
elaboração dos orçamentos pelas oficinas cadastradas no sistema via WEB, para análise e 
aprovação do serviço pela Contratante. 
• Os serviços só poderão ser executados após a aprovação da Contratante. 
• A manutenção deverá ocorrer de acordo com o tempo padrão de manutenção do 
fabricante dos respectivos veículos, mencionada no orçamento realizado e enviado para 
aprovação da Contratante. 
9.2 - Para efeito de efetivação das despesas, bem como de sua aceitação, as empresas 
credenciadas, onde forem feitas as manutenções, deverão elaborar previamente, para 
análise da Contratante, um orçamento relativo a cada um dos serviços a serem prestados, 
que deverá ser disponibilizado a Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, por via eletrônica 
(Internet), detalhando os seguintes dados; 
 

 Valor detalhado de todos os serviços a serem prestados, incluindo o tempo 
padrão/hora, bem como de que cada peça a ser fornecida, tomando por base o 
preço constante da Tabela de Preços e serviços no mercado local; 
 

 A licitante vencedora deverá fornecer as tabelas vigentes de preços das peças e 
acessórios e do tempo padrão da hora/trabalhada de manutenção de cada fabricante 
dos respectivos veículos. 

 
CLÁUSULA DECIMA 

DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
10.1 - A contratada emitirá quinzenalmente após prévio empenho a Nota Fiscal dos 
serviços executados bem como das peças utilizadas nos serviços no período, pela rede de 
oficinas mecânicas credenciadas, eventuais serviços de guincho, bem como o percentual de 
serviços. 
10.2 - O pagamento será de até 15 (quinze) dias, após emissão das Notas Fiscais. A 
contratada emitirá quinzenalmente a nota fiscal dos serviços executados bem como das 
peças utilizadas nos serviços no período, pela rede de oficinas mecânicas credenciadas, 
eventuais serviços de guincho, bem como o percentual de administração. 
10.3 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas em conformidade com as legislações 
Municipais, Estaduais e Federais pertinentes. 
 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA 
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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11.1 - O atendimento dos serviços deverá ocorrer, por intermédio de rede de 
estabelecimentos credenciados, disponibilizada pela empresa contratada, com aval da 
contratante; 
11.2 - Os quantitativos de veículos constantes da frota da Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta/MT, bem como as suas características estão discriminados no Anexo I-A, sendo 
acrescidos ao mesmo os veículos que vierem a ser adquiridos ou colocados à disposição 
desta Prefeitura; 
11.3 -A empresa vencedora deverá credenciar no prazo máximo de 20 (vinte) dias após a 
assinatura do contrato, e manter sob pena de rescisão contratual, a rede de 
estabelecimentos de oficinas e autopeças, devidamente equipados para aceitar as 
transações do seu sistema, no mínimo nos seguintes municípios: Alta Floresta/MT; 
Sinop/MT e Cuiabá/MT e demais municípios no Estado. 
11.4 - Os serviços contratados compreendem também: 
Aplicativo próprio da contratada totalmente elaborado em ambiente WEB, compatível com 
o sistema operacional de informática utilizado no Contratante, que permita capturar 
informações da frota em rede credenciada própria através de sistema WEB, proporcionando 
controle total sobre as operações de manutenções e assistência 24h, identificando os 
veículos, condutores e seus prestadores de serviços, gerando histórico detalhado e 
observando prazo para atendimento. 
11.5 - A empresa vencedora será responsável, às suas expensas, pelos custos de 
realização de todo o treinamento dos responsáveis pelas bases de gerenciamento, no que 
se refere à utilização dos sistemas de controle e planejamento, pelos usuários e pelos 
fornecedores dos serviços abrangidos nesta especificação; 
11.6 - A empresa vencedora deverá providenciar, sempre que solicitado pela Prefeitura 
Municipal de Alta Floresta/MT, o credenciamento de alguns novos estabelecimentos, caso o 
atendimento não esteja sendo considerado satisfatório, ou, ainda, caso o preço praticado 
pelas empresas constantes da rede credenciada não esteja dentro dos limites máximos 
estabelecidos neste Termo; 
11.7 - A licitante vencedora deverá credenciar junto a Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta/MT, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que 
porventura surgirem durante a execução do contrato. 
11.8 -A empresa vencedora deverá indicar telefones para contato fora dos horários 
normais de atendimento, inclusive finais de semana e feriados, para casos excepcionais que 
porventura venham a ocorrer, sendo um atendimento gratuito 24 (vinte e quatro) horas. 

 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA 

DOS RELATÓRIOS 
 
12.1 - Os Relatórios disponibilizados pela CONTRATADA deverão conter, no mínimo, as 
seguintes informações acumuladas a partir da contratação dos serviços: 
Histórico de manutenção de veículo – valor das peças, valor da mão de obra, valor total do 
serviço, placa, estabelecimento, garantias de peça e mão de obra, quantidade de peças e 
total de hora mão de obra. 
 
 Ordem de serviço cadastrada; 
 Comparativo do valor negociado na OS; 
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 I
nterface digital – OFICINA X CLIENTE; 

 Orçamento eletrônico; 
 Registro de garantia de peças/serviços; 
 Histórico dos orçamentos; 
 Histórico da manutenção dos veículos; 
 Relatórios de custos por modelo/departamento; 
 Relatório de custos por departamento/centro de custos; 
 Comparação de orçamentos para análise de histórico; 
 Relatório contendo grupo de peça/peça, Mão-de-obra/hora por grupo, horas de 

execução, custo por peça, tabela de referência de tempo; 
 Cotação On-Line – transparência nos dados e informações, velocidade na operação, 

automatização do processo; 
 Cadastro do veículo: 
 Composição da frota e idade média; 
 Limites de valores por veículo; 
 Relatório de inconsistências; 
 Relação de estabelecimentos de manutenção credenciados; 
 Relatório de operação de manutenção; 
 Utilização de peças e serviços por estabelecimentos; 
 Custos por grupo de manutenção – veículo; 
 Custos e quantidade por tipo de manutenção – veículos; 
 Custos e quantidades por tipo de manutenção – equipamento; 
 Veículos x manutenção preventiva; 
 Pesquisa no sistema – garantia de peças e serviços; 
 Pesquisa no sistema – preços de peças e serviços; 
 Custos por km ou e indicadores – veículos; 
12.2 - Todos os relatórios devem ser gerados a partir de um período pré-estabelecido pelo 
gestor da frota, permitindo comparativos de desempenho e outras análises de gestão. 
12.3 - Manutenção da frota - Auto Gestão, utilizando um site operacional de navegação, 
que propicia acompanhamento de todas as operações em andamento, avaliação dos 
orçamentos, bem como nova solicitação dos mesmos. O sistema deverá também, interagir 
com os usuários, gestores da frota e prestadores de serviço, respeitando os níveis de 
acesso que forem determinados pelo contratante. 
12.4 - Todo processo tem como objetivo a abertura de solicitação de manutenção e 
direcionamento de oficina, além de um serviço de monitoramento da manutenção 
executado por equipes especializadas, onde as manutenções com valores estabelecidos 
pela Contratante terão seus orçamentos verificados e avaliados antes da liberação dos 
serviços. 
 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA 
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS 

 
13.1 -Para execução dos serviços técnicos de manutenção da frota a Contratante só 
aceitará as oficinas credenciadas pela contratada. 
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13.2 - Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com sua 
especialidade, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais 
destinados à manutenção da frota de veículos da Contratante. 
13.3 - As peças e/ou acessórios substituídos deverão ser entregues nas unidades ou a 
Prefeitura Municipal de Alta floresta/MT, no ato da entrega do veículo consertado, dentro 
da embalagem das peças adquiridas; 
13.4 - Fornecer em seu orçamento a relação de peças, componentes e materiais a serem 
trocados, o custo e a quantidade de hora(s) para a avaliação da Contratante. 
13.5- A Contratante analisará os respectivos custos e a conveniência da execução total ou 
parcial, levando em conta o melhor custo benefício. Após esse exame, com base no 
relatório do histórico do veículo, se conveniente, a Contratante autorizará a oficina 
credenciada a executar os serviços. 
13.6 - Atender às necessidades de manutenção da frota em regime de: 
a) Veículos leves, veículos pesados, motos e outros; 
b) Veículos utilitários; 
c) Guindaste (guincho hidráulico veicular); 
d) Revisões em Concessionárias, conforme marca dos veículos em período de garantia e/ou 
quando da aquisição de novos veículos; 
e) Manutenção e equipamentos 
 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA 
DA ESTRUTURA DA REDE CREDENCIADA DE OFICINAS 

 
14.1 - A Contratante optará preferencialmente pela rede de Estabelecimentos 
especializados em serviços técnicos de manutenção de veículos que disponham dos 
seguintes requisitos mínimos: 
 Possuir microcomputador, impressora e conexão à Internet; 
 Dispor de ferramenta atualizada para atendimento da frota da respectiva categoria 

de sua responsabilidade; 
 A oficina deverá ser credenciada pela Contratada em 30 dias corridos a partir da 

solicitação pela Contratante; 
 Dispor de área física adequada à prestação dos serviços de manutenção; 
 Dispor de equipe técnica preferencialmente uniformizada; 
 Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com sua 

especialidade, com fornecimento de peças e componentes e demais materiais 
destinados à manutenção da frota de veículos da contratante, nas suas instalações, 
independentemente ou não da marca do veículo; 

 Executar os serviços solicitados, com pessoal qualificado, mediante o emprego de 
técnica e ferramental adequados. 

 Devolver os veículos para a contratante em perfeitas condições de funcionamento. 
 Executar fielmente dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem 

confiados, de acordo com as especificações de fábrica e rigorosa observância aos 
demais detalhes emanados e/ou aprovados pela contratante. 

 
14.2 - DA IMPLANTAÇÃO 
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14.2.1 - A CONTRATADA deverá implantar o sistema em todas as bases operacionais no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato, 
conforme cronograma estimativo definido pela CONTRATANTE, sem ônus para a 
contratante. 
14.2.2 - O processo de implantação do Sistema pela CONTRATADA compreende as 
seguintes atividades: 
• Cadastramento dos veículos; 
• Definição da logística da rede de oficinas e autopeças credenciadas; 
• Preparação e distribuição dos equipamentos periféricos; 
• Fornecimento à CONTRATANTE dos dados cadastrais da rede de estabelecimentos 
credenciados; 
• Treinamento dos condutores e gestores; 
14.3 - Consta do anexo I-A a relação dos veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de 
Alta Floresta/MT, sendo acrescidos ao mesmo os veículos que virem a ser adquiridos ou 
alugados. 
 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA 
DA SEGURANÇA NO FORNECIMENTO E PAGAMENTO 

 
15.1 - Nos casos de falha dos equipamentos periféricos da rede credenciada ou dos 
cartões dos veículos da ocorrência de situações adversas como falta de energia elétrica, a 
CONTRATADA deverá disponibilizar procedimento contingencial, através de serviço de 
atendimento ao cliente, que consiste na obtenção, por telefone, por parte da rede 
credenciada, do número da autorização de serviço a ser transcrito para formulário 
específico da CONTRATADA, visando garantir a manutenção das informações necessárias 
ao controle e gestão das manutenções e não comprometer a continuidade das atividades 
operacionais da CONTRATANTE. 
 
Níveis de Atendimento: 
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana – SAC – Gratuito 
Atendimento Personalizado e Preferencial – Suporte  
 
15.2 - DO VALOR E PAGAMENTO 
15.2.1 - Pelas Aquisições efetivamente realizadas, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA os preços constantes nos preços registrados nesta ata, salvo alterações 
conforme notificações inseridas em reajustamentos. 
15.2.2 - Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluam todos os 
custos diretos e indiretos para a completa execução do avençado. 
15.2.3 - Os pagamentos devidos ao licitante serão efetuados em moeda corrente nacional, 
mensalmente e de acordo com as quantidades executadas. 
15.2.4 - Os pagamentos deverão ser efetuados no prazo de até 20 (vinte) dias da data da 
entrada das notas fiscais do Protocolo da PREFEITURA, após as mesmas serem 
conferidas e atestadas pelo responsável na Secretaria Municipal de Administraçãofica 
facultada à PREFEITURA a antecipação de pagamentos de notas fiscais, mediante 
descontos previamente acordados. 
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CLÁUSULA DECIMA SEXTA 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1 - É permitida a inclusão nesta ata de qualquer órgão da Administração Pública que 
apresentar pedido de inclusão junto a Comissão Geral de Licitação da Prefeitura de Alta 
Floresta/MT, onde houver autorização formal do licitante em atendê-la, nas mesmas 
condições nela estabelecidas. 
 

CLÁUSULA DECIMA SETIMA 
DOS TRIBUTOS 

 
17.1 - São de inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários e encargos 
sociais resultantes deste Contrato, inclusive os decorrentes da Legislação Trabalhista e da 
Previdência Social. 
17.2 - Em caso algum, a CONTRATANTE pagará indenização à CONTRATADA por 
encargos resultantes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundo de Contrato 
entre a mesma e seus empregados. 
 

CLÁUSULA DECIMA OITAVA 
DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 
18.1 - A CONTRATANTE procederá às vistorias nas dependências dos estabelecimentos 
para emissões de relatórios da estrutura física e equipamentos visando o credenciamento 
ou não das oficinas e autopeças que prestarão serviços para a Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta/MT. 
18.2 - Manter A Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, informado mensalmente sobre o 
repasse dos pagamentos feitos as Empresas Credenciadas. 
18.3 - A Contratante procederá às vistorias nas dependências dos estabelecimentos para 
emissões de relatórios da estrutura física e equipamentos visando o credenciamento ou não 
das oficinas e autopeças que prestarão serviços à Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT; 
18.4 - Manter a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT, informada, 
mensalmente, sobre o repasse dos pagamentos efetuados às empresas credenciadas; 
18.5 - O licitante habilitado deverá, ainda, apresentar um teste prático do sistema 
informatizado, em data a ser definida, como forma de comprovação de que o sistema 
informatizado possui as seguintes funcionalidades: 
a) uso do cartão para qualquer operação somente será possível após digitação de uma 
senha válida do usuário; 
b) o bloqueio do uso do cartão do veículo/usuário deverá ser em tempo real, a partir da 
base operacional, mediante rotina/senha específica; 
c) a possibilidade da troca periódica ou validação de senha pessoal; 
d) o cancelamento/alteração dos limites do cartão somente poderá ser feito por pessoa 
credenciada na base operacional da Contratante no sistema via WEB. 
e) Os cartões serão entregues à contratada no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos. 
f) Não será admitida a subcontratação pela licitante vencedora na execução do objeto; 
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18.6 - Integram esta Ata, o edital da PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2015a proposta da 
empresa .................................................................... classificada em 1º lugar no 
certame supranumerado. 
18.7 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 
10.520/02, Decreto Federal nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, Decretos Municipais nº 2227/2006 e nº 3.723/2010 e 
alterações posteriores, no que não colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. 
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 
 

CLÁUSULA DECIMA NONA 
DO FORO 

 
19.1 -As partes elegem o foro da Comarca de Alta Floresta – MT, como único competente 
para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das 
testemunhas abaixo. 

 
Alta Floresta – MT, .................................. 

 
 
 
 

 
Alta Floresta – MT, .................................. 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

EMPRESA 
PROMITENTE FORNECEDORA 

 
 
 
 

Testemunhas:  
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ANEXO III 
   

MINUTA DE CONTRATO 
 

O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO 
GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede 
a Rua Álvaro Teixeira Costa, nº 50, Centro, Alta Floresta/MT, 
CEP 78.580-000, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ /MF 
sob o nº CNPJ nº. 15.023.906/0001-07, representado neste ato 
pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Alta 
Floresta – MT, portador da Cédula de Identidade nº 38036688 
SESP/PR e CPF nº. 086.491.288-90, doravante denominado de 
CONTRATANTE, e a empresa ..........., inscrita no C.N.P.J./MF 
sob o nº. .......... e Inscrição Estadual sob nº. ........., 
estabelecida a Rua ........, N.º....., Bairro .........., representada 
neste ato por seu proprietário(a) o(a) Sr.(a).............., 
brasileiro(a), portador do RG nº. .......... e do CPF nº. ..........., 
residente à Rua ......., nº. ........, cidade de ................, 
doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o 
presente contrato nos termos do Edital de Pregão Presencial nº. 
............./2015, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas. 

 
1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa operadora de sistema de 
cartões para prestação de serviço de administração, gerenciamento e manutenção 
preventiva e corretiva (mecânica em geral, elétrica, funilaria, alinhamento, balanceamento, 
cambagem, troca de óleo, filtro, pintura em geral e sistema de injeção eletrônica em geral) 
bem como o fornecimento de peças e acessórios de reposição original ou similar de 
primeira linha e serviços de guincho e reboque, operada através da utilização de sistema 
via WEB próprio da contratada, compreendendo orçamento dos materiais e serviços 
especializados de manutenção através da rede de oficinas credenciadas pela contratada 
para atender à frota de veículos do município de Alta floresta/MT, ou a serviço deste, no 
Sistema Registro de Preço (SRP), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Alta Floresta – MT. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A 
SEREM EXECUTADOS: 
2.1 Manutenção e conservação dos veículos da Contratante prestando reparação 
automotiva, revisões preventivas e corretivas através da rede credenciada de oficinas, 
incluindo: 
 
 Mecânica em geral com fornecimento de peças e acessórios. 
 Reparação elétrica; 
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 F
unilaria e pintura em geral; 

 Vidraçaria; 
 Borracharia; 
 Serviços de guincho/reboque 
 Carroçaria; 
 Tapeçaria; 
 Outros serviços constantes no manual dos veículos e/ou equipamentos ou por 

orientação da Contratante; 
 Hidráulica em geral, troca de óleo e filtros; 
 Regulagens eletrônicas com fornecimento de peças. 

 
• Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a toda e qualquer solicitação que 
venha a receber da Contratante, necessariamente com serviço de leva-e-traz, através de 
guincho. 
• Deverá informar ao Contratante via sistema o prazo de conserto do veículo, a relação dos 
serviços (mão-de-obra) e as peças necessárias para execução do mesmo. 
• O valor dos serviços, peças, componentes e materiais serão informados quando da 
elaboração dos orçamentos pelas oficinas cadastradas no sistema via WEB, para análise e 
aprovação do serviço pela Contratante. 
• Os serviços só poderão ser executados após a aprovação da Contratante. 
• A manutenção deverá ocorrer de acordo com o tempo padrão de manutenção do 
fabricante dos respectivos veículos, mencionada no orçamento realizado e enviado para 
aprovação da Contratante. 
2.2 Para efeito de efetivação das despesas, bem como de sua aceitação, as empresas 
credenciadas, onde forem feitas as manutenções, deverão elaborar previamente, para 
análise da Contratante, um orçamento relativo a cada um dos serviços a serem prestados, 
que deverá ser disponibilizado a Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, por via eletrônica 
(Internet) e encaminhado por meio de fax, detalhando os seguintes dados; 
 

 Valor detalhado de todos os serviços a serem prestados, incluindo o tempo 
padrão/hora, bem como de que cada peça a ser fornecida, tomando por base o 
preço constante da Tabela de Preços e serviços no mercado local; 
 

A licitante vencedora deverá fornecer as tabelas vigentes de preços das peças e acessórios 
e do tempo padrão da hora/trabalhada de manutenção de cada fabricante dos respectivos 
veículos. 
3 – CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, FATURAMENTO 
e PAGAMENTO DOS SERVIÇOS. 
3.1 O valor total estimado do presente contrato é de R$ _____ (_____________) a serem 
pagos conforme fornecimento dos serviços. 
3.2 A contratada emitirá quinzenalmente após prévio empenho a Nota Fiscal dos serviços 
executados bem como das peças utilizadas nos serviços no período, pela rede de oficinas 
mecânicas credenciadas, eventuais serviços de guincho, bem como o percentual de 
serviços. 
3.3 O pagamento será de até 15 (quinze) dias, após emissão das Notas Fiscais. A 
contratada emitirá quinzenalmente a nota fiscal dos serviços executados bem como das 
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peças 
utilizadas nos serviços no período, pela rede de oficinas mecânicas credenciadas, eventuais 
serviços de guincho, bem como o percentual de administração. 
3.4 As Notas Fiscais deverão ser emitidas em conformidade com as legislações Municipais, 
Estaduais e Federais pertinentes. 
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DO ATRASO DE PAGAMENTO 
4.1 – As faturas ou parcelas com atraso de pagamentos superiores a 30 (trinta) dias, terão 
direito a correção de 0,5% (meio por cento) de seus respectivos valores. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
5.1 – As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: __________________. 
 
6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 
6.1 – Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua 
assinatura, condicionando a sua eficácia à publicação no órgão de imprensa oficial, 
podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
7.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, nos termos do artigo 78 da Lei 
8.666/93,a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes penalidades, a ser aplicada pela 
autoridade competente, garantida prévia defesa: 
a) Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 
b) Multa de mora de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso 
injustificado na entrega dos produtos, ou, ou conforme o caso, sobre o valor 
correspondente aos itens em atraso. A referida multa não impede que a Administração 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas na legislação 
referente à matéria; 
c) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato no caso de inexecução total ou 
parcial da entrega dos produtos; 
d) As multas, indenizações ou outras despesas, impostas à CONTRATADA em decorrência 
do descumprimento de obrigações contratuais e legislação aplicável à espécie, deverão ser 
recolhidas no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas da data de ciência de sua 
imposição; 
e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar coma 
Administração Municipal por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
f) 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, perante a própria autoridade que aplicou a punição, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e depois 
de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
8.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação 
judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização 
quando: 
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a) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 
b) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia ou expressa anuência 
da CONTRATANTE. 
8.2 – O presente contrato poderá ser rescindido por mutuo acordo, quando atendidas às 
conveniências do Município e o interesse público, bem como a disponibilidade de recursos 
financeiros, tendo a CONTRATADA o direito a receber da CONTRATANTE o valor 
correspondente à execução efetuada até aquela data. 
8.3 – À CONTRATANTE reserva-se o direito de, no caso de não cumprimento do contrato a 
contento, transferi-lo a terceiros ou a executá-lo diretamente, sem que a CONTRATADA 
caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial. 
 
9. CLÁUSULA NONA – DO FISCAL DO CONTRATO 
9.1 – Fica nomeado como Fiscal do presente instrumento contratual a Sr. (a) __________, 
(qualificar), conforme Portaria nº _______, de ___/___/_____. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 
10.1 – Caberá à CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida deste 
instrumento de contrato e seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal, conforme 
estabelece o art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO 
11.1 – Consideram-se integrante do presente instrumento contratual, os termos do Edital 
Pregão Presencial nº 095/2015 – SRP e seus anexos, a proposta da CONTRATADA, no 
que couber, e demais documentos pertinentes, independentemente de transcrição. 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
12.1 – Além das resultantes da Lei federal nº 8.666/93, a CONTRATADA se obriga, nos 
termos do Edital, a: 
a) Reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os 
serviços objeto desse respectivo instrumento, que se por ventura verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da sua execução; 
b) Aceitar acréscimos ou supressões nos termos do art. 65, § 1º, da Lei Federal 
nº8.666/93; 
c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 
d) Arcar com todas as despesas, enfim todos os custos diretos e indiretos, tais como: 
impostos, fretes, transportes, despesas trabalhistas, previdenciárias, seguros, enfim todos 
os custos necessários à fiel execução do objeto desse termo; 
e) Responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do objeto em questão, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade e fiscalização ou acompanhamento da CONTRATANTE; 
f) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação especifica de acidentes de trabalho, quando: em decorrência da espécie, forem 
vítimas seus empregados no desempenho do serviço ou em conexão com eles, ainda que 
ocorridas em dependências da CONTRATANTE; 
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g) 
Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos, mandatários ou conveniados; leis, regulamentos e 
posturas, bem como, quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, 
pertinentes à matéria objeto da contratação em questão, cabendo-lhe única e exclusiva 
responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou 
conveniados; 
h) Executar fielmente o contrato de acordo com as cláusulas avençadas. 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
13.1 – Além das resultantes da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATANTE se obriga, nos 
termos do Edital, a: 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, inclusive verificando “in loco” a 
qualidade do objeto, se necessário for; 
b) Designar fiscal para acompanhar a fiel execução do contrato, ficando todo e qualquer 
pagamento submetido à certificação da perfeita e adequada execução do objeto licitado; 
c) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com o contrato; 
d) Proceder ao pagamento de contrato, na forma e prazo pactuados. 
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 
14.1 – Fica eleito o foro da cidade de Alta Floresta/MT, para dirimir todas as questões 
oriundas deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, com renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E assim, por estarem justos, combinados e contratados, assinam o presente instrumento 
em duas (02) vias de igual teor, na presença das testemunhas, que também o assinam. 
 
 
Alta Floresta/MT, ______ de ___________________ de 2015. 
 
 
 

__________________________________ 
ASIEL BEZERRA DE ARAUJO 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 
 

______________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: XXXXXXXXX 
CNTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

 __________________________     ___________________________ 

CPF________________________CPF________________________ 
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ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. INTRODUÇÃO  

1.1 - O presente Termo de Referência tem como finalidade promover o REGISTRO DE 
PREÇOS para Contratação de empresa operadora de sistema de cartões, para prestação 
de serviço de administração, gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva 
(mecânica em geral, elétrica, funilaria, alinhamento, balanceamento, cambagem, troca 
de óleo, filtro, pintura em geral e sistema de injeção eletrônica em geral) bem como o 
fornecimento de peças e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha e 
serviços de guincho e reboque, operada através da utilização de sistema via WEB próprio 
da contratada, compreendendo orçamento dos materiais e serviços especializados de 
manutenção através da rede de oficinas credenciadas pela contratada para atender à 
frota de veículos do município de Alta Floresta/MT, e a serviço destes, propiciando à 
CONTRATANTE gestão das informações dos abastecimentos, cujas especificações e 
quantitativos, de acordo com item 06, deste Termo de Referência 
2. OBJETIVO/JUSTIFICATIVA 

2.1 - Administração Pública baseia-se em modernos princípios de administração, 
pautando a aplicação de seus recursos na busca de obter o melhor resultado com o 
menor dispêndio. 
A contratação de empresa para o gerenciamento de manutenção por meio de sistema 
Via WEB, reduzirá os custos e proporcionará um melhor controle orçamentário e 
financeiro, como: 
• Otimização e rendimento dos veículos, prolongando sua vida útil; 
• Revisão efetuada segundo padrões pré-estabelecidos pela Contratante; 
• Minimiza imobilizações não programadas. 
Desta forma, a economia a ser obtida pela Administração em relação à contratação dos 
serviços, poderá ser pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo mediante 
regular e adequado certame licitatório. 
 
2.2 – RESULTADOS ESPERADOS  

 Flexibilização no sistema de manutenções adequadas a serem realizadas nos 
veículos. 

 Manutenções mecânicas, preventivas e corretivas com fornecimento de peças, após 
autorização do Contratante. 

 Obtenção de informações de toda a frota em tempo real para tomada de decisões e 
relatórios Gerenciais. 

 Agilidade nos procedimentos de manutenções, com prazo para execução dos 
serviços. 

 Redução de despesas operacionais e administrativas do Contratante. 
 Gerenciamento de todas as manutenções automobilísticas e equipamentos através 

de processo único. 
 Centralização de toda a atividade de manutenção de veículos do Contratante. 
 Melhor qualidade nos serviços realizados, com técnicos capacitados. 
 Apresentação via sistema eletrônico pela contratada de no mínimo três orçamentos 
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para aprovação e execução dos serviços através da Cotação On-Line via sistema. 
 Transparência, Gestão e negociação com a rede credenciada pela Contratante, com 

informações disponibilizadas no site. 
3 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A SEREM EXECUTADOS: 

3.1 Manutenção e conservação dos veículos da Contratante prestando reparação 
automotiva, revisões preventivas e corretivas através da rede credenciada de oficinas, 
incluindo: 
 
 Mecânica em geral com fornecimento de peças e acessórios. 
 Reparação elétrica; 
 Funilaria e pintura em geral; 
 Vidraçaria; 
 Borracharia; 
 Serviços de guincho/reboque 
 Carroçaria; 
 Tapeçaria; 
 Outros serviços constantes no manual dos veículos e/ou equipamentos ou por 

orientação da Contratante; 
 Hidráulica em geral, troca de óleo e filtros; 
 Regulagens eletrônicas com fornecimento de peças. 

 
• Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a toda e qualquer solicitação 
que venha a receber da Contratante, necessariamente com serviço de leva-e-traz, 
através de guincho. 
• Deverá informar ao Contratante via sistema o prazo de conserto do veículo, a relação 
dos serviços (mão-de-obra) e as peças necessárias para execução do mesmo. 
• O valor dos serviços, peças, componentes e materiais serão informados quando da 
elaboração dos orçamentos pelas oficinas cadastradas no sistema via WEB, para análise 
e aprovação do serviço pela Contratante. 
• Os serviços só poderão ser executados após a aprovação da Contratante. 
• A manutenção deverá ocorrer de acordo com o tempo padrão de manutenção do 
fabricante dos respectivos veículos, mencionada no orçamento realizado e enviado para 
aprovação da Contratante. 
 
3.2 Para efeito de efetivação das despesas, bem como de sua aceitação, as empresas 
credenciadas, onde forem feitas as manutenções, deverão elaborar previamente, para 
análise da Contratante, um orçamento relativo a cada um dos serviços a serem 
prestados, que deverá ser disponibilizado a Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT por 
via eletrônica (Internet) e encaminhado por meio de fax, detalhando os seguintes dados; 

 Valor detalhado de todos os serviços a serem prestados, incluindo o tempo 
padrão/hora, bem como de que cada peça a ser fornecida, tomando por base o 
preço constante da Tabela de Preços e serviços no mercado local; 
 

 A licitante vencedora deverá fornecer as tabelas vigentes de preços das peças e 
acessórios e do tempo padrão da hora/trabalhada de manutenção de cada 
fabricante dos respectivos veículos. 
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4. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 

C. CUSTO  PEÇASMEN

SAL 

PEÇAS 

ANUAL  

M. OBRA 

MENSAL  

M. OBRA 

ANUAL  

SECRETARIAS 

285 1.000,00 12.000,00 1.000,00 12.000,00 Gabinete do Prefeito 

50 1.000,00 12.000,00 1.000,00 12.000,00 Secretaria Municipal de Finanças 

48 1.000,00 12.000,00 1.000,00 12.000,00 Sec. Municipal de Administração 

95 20.000,00 240.000,00 10.000,00 120.000,00 Secretaria Municipal de Educação  

259 1.000,00 12.000,00 1.000,00 12.000,00 Secretaria de Esporte e Lazer, 

251 2.000,00 24.000,00 2.000,00 24.000,00 Secretaria de Meio Ambiente  

273 1.000,00 12.000,00 1.000,00 12.000,00 Sec. Agric.Pec. Abastecimento 

65 3.000,00 36.000,00 3.000,00 36.000,00 Sec. de Assistência Social 

237 3.000,00 36.000,00 3.000,00 36.000,00 Secretaria Municipal de Saúde 

160 2.000,00 24.000,00 1.000,00 12.000,00 Sec.Cultura e Juventude 

245 2.000,00 24.000,00 1.000,00 12.000,00 Sec.Mun.Transporte e Segurança 

250 60.000,00 720.000,00 15.000,00 180.000,00 Sec. Municipal de Infraestrutura 

282 1.000,00 12.000,00 1.000,00 12.000,00 Sec. Indústria Comercio e Turismo 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES. 

Item Descrição/Especificação Vlr. Estimado 
Mensal. 

Vlr. Estimado 
Anual 

01 Fornecimento de Peças 98.000,00 1.176.000,00 

02 Serviços de mão-de-obra 41.000,00 492.000,00 

VALOR TOTAL 139.000,00 1.668.000,00 

VALOR ESTIMADO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = 3%  50.040,00 

VALOR GLOBAL 1.718.040,00 
 

6. VALOR DE REFERÊNCIA 

5.1 - O valor total estimado para esta contrataçãoé de R$50.040,00(cinquenta mil e 
quarenta reais), obtido através de pesquisa de mercado, conforme previsto na lei 
8.666/93.  
 
6.2 -  DO ORÇAMENTO PRÉVIO  

6.2.1 A cada serviço, A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, orçamento prévio que 
deverá ser preparado de forma detalhada, abrangendo a marca, modelo/ano e n° da 
placa do veículo, o nome, marca, modelo e quantidade de peças e/ou acessórios e os 
serviços a serem executados, bem como relatório com todo o histórico de serviços 
realizados no veículo em questão. 

6.2.2- A CONTRATANTE poderá recusar o orçamento, pedir revisão, comprometendo-se 
a CONTRATADA a executar e fornecer o que for aprovado. 
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6.2.3- Deverá ser indicado, obrigatoriamente, no orçamento prévio, o prazo para 
execução dos serviços orçados. 
7. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 
7.1 O atendimento dos serviços deverá ocorrer, por intermédio de rede de 
estabelecimentos credenciados, disponibilizada pela empresa contratada, com aval da 
contratante; 
 
7.2  Os quantitativos de veículos constantes da frota da Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta/MT, bem como as suas características estão discriminados no Anexo I-A, sendo 
acrescidos ao mesmo os veículos que vierem a ser adquiridos ou colocados à disposição 
desta Prefeitura; 
 
7.3A empresa vencedora deverá credenciar no prazo máximo de 20 (vinte) dias após a 
assinatura do contrato, e manter sob pena de rescisão contratual, a rede de 
estabelecimentos de oficinas e autopeças, devidamente equipados para aceitar as 
transações do seu sistema, no mínimo nos seguintes municípios: Alta Floresta/MT, 
Sinop/MT e Cuiabá/MT e demais municípios no Estado. 
 
7.4 Os serviços contratados compreendem também: 
Aplicativo próprio da contratada totalmente elaborado em ambiente WEB, compatível 
com o sistema operacional de informática utilizado no Contratante, que permita capturar 
informações da frota em rede credenciada própria através de sistema WEB, 
proporcionando controle total sobre as operações de manutenções e assistência 24h, 
identificando os veículos, condutores e seus prestadores de serviços, gerando histórico 
detalhado e observando prazo para atendimento. 
 
7.5 A empresa vencedora será responsável, às suas expensas, pelos custos de realização 
de todo o treinamento dos responsáveis pelas bases de gerenciamento, no que se refere 
à utilização dos sistemas de controle e planejamento, pelos usuários e pelos 
fornecedores dos serviços abrangidos nesta especificação; 
 
7.6 A empresa vencedora deverá providenciar, sempre que solicitado pela Prefeitura 
Municipal de Alta Floresta/MT, o credenciamento de alguns novos estabelecimentos, caso 
o atendimento não esteja sendo considerado satisfatório, ou, ainda, caso o preço 
praticado pelas empresas constantes da rede credenciada não esteja dentro dos limites 
máximos estabelecidos neste Termo; 
 
7.7A licitante vencedora deverá credenciar junto a Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta/MT, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações 
que porventura surgirem durante a execução do contrato. 
 
7.8A empresa vencedora deverá indicar telefones para contato fora dos horários normais 
de atendimento, inclusive finais de semana e feriados, para casos excepcionais que 
porventura venham a ocorrer, sendo um atendimento gratuito 24 (vinte e quatro) horas. 
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7.2 - RELATÓRIOS  
7.2.1Os Relatórios disponibilizados pela CONTRATADA deverão conter, no mínimo, as 
seguintes informações acumuladas a partir da contratação dos serviços: 
Histórico de manutenção de veículo – valor das peças, valor da mão de obra, valor total 
do serviço, placa, estabelecimento, garantias de peça e mão de obra, quantidade de 
peças e total de hora mão de obra. 
 
 Ordem de serviço cadastrada; 
 Comparativo do valor negociado na OS; 
 Interface digital – OFICINA X CLIENTE; 
 Orçamento eletrônico; 
 Registro de garantia de peças/serviços; 
 Histórico dos orçamentos; 
 Histórico da manutenção dos veículos; 
 Relatórios de custos por modelo/departamento; 
 Relatório de custos por departamento/centro de custos; 
 Comparação de orçamentos para análise de histórico; 
 Relatório contendo grupo de peça/peça, Mão-de-obra/hora por grupo, horas de 

execução, custo por peça, tabela de referência de tempo; 
 Cotação On-Line – transparência nos dados e informações, velocidade na 

operação, automatização do processo; 
 Cadastro do veículo: 
 Composição da frota e idade média; 
 Limites de valores por veículo; 
 Relatório de inconsistências; 
 Relação de estabelecimentos de manutenção credenciados; 
 Relatório de operação de manutenção; 
 Utilização de peças e serviços por estabelecimentos; 
 Custos por grupo de manutenção – veículo; 
 Custos e quantidade por tipo de manutenção – veículos; 
 Custos e quantidades por tipo de manutenção – equipamento; 
 Veículos x manutenção preventiva; 
 Pesquisa no sistema – garantia de peças e serviços; 
 Pesquisa no sistema – preços de peças e serviços; 
 Custos por km ou e indicadores – veículos; 

 
7.2.2 Todos os relatórios devem ser gerados a partir de um período pré-estabelecido 
pelo gestor da frota, permitindo comparativos de desempenho e outras análises de 
gestão. 
 
7.2.3Manutenção da frota - Auto Gestão, utilizando um site operacional de navegação, 
que propicia acompanhamento de todas as operações em andamento, avaliação dos 
orçamentos, bem como nova solicitação dos mesmos. O sistema deverá também, 
interagir com os usuários, gestores da frota e prestadores de serviço, respeitando os 
níveis de acesso que forem determinados pelo contratante. 
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7.2.4 Todo processo tem como objetivo a abertura de solicitação de manutenção e 
direcionamento de oficina, além de um serviço de monitoramento da manutenção 
executado por equipes especializadas, onde as manutenções com valores estabelecidos 
pela Contratante terão seus orçamentos verificados e avaliados antes da liberação dos 
serviços. 
 
7.3  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS 
 
7.3.1 Para execução dos serviços técnicos de manutenção da frota a Contratante só 
aceitará as oficinas credenciadas pela contratada. 
 
7.3.2 Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com sua 
especialidade, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais 
destinados à manutenção da frota de veículos da Contratante. 
 
7.3.3 As peças e/ou acessórios substituídos deverão ser entregues nas unidades ou a 
Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, no ato da entrega do veículo consertado, dentro 
da embalagem das peças adquiridas; 
 
7.3.4Fornecer em seu orçamento a relação de peças, componentes e materiais a serem 
trocados, o custo e a quantidade de hora(s) para a avaliação da Contratante. 
 
7.3.5 A Contratante analisará os respectivos custos e a conveniência da execução total 
ou parcial, levando em conta o melhor custo benefício. Após esse exame, com base no 
relatório do histórico do veículo, se conveniente, a Contratante autorizará a oficina 
credenciada a executar os serviços. 
 
7.3.6 Atender às necessidades de manutenção da frota em regime de: 
 
a) Veículos leves, veículos pesados, motos e outros; 
b) Veículos utilitários; 
c) Guindaste (guincho hidráulico veicular); 
d) Revisões em Concessionárias, conforme marca dos veículos em período de garantia 
e/ou quando da aquisição de novos veículos; 
e) Manutenção e equipamentos 
 
8 CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

8.1 Os serviços deverão sempre obedecer aos seguintes passos: 
 
f) orçamento prévio – conforme descrito no item 8.1; 
 
g) laudo inicial, emitido pelo Setor Responsável; 

 
h) execução dos serviços descritos no laudo inicial; 
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i) vistoria dos serviços pela CONTRATADA 
 
j) laudo final. 
 
8.2PEÇAS E ACESSÓRIOS 
 
8.2.1 As peças e acessórios substituídos pela CONTRATADA deverão ser entregues a 
CONTRATANTE, no ato do recebimento do veículo devidamente consertado, para 
liberação do laudo técnico na garagem central, conforme alínea e, do item 9.1. 
 

8.3 CONCEITO  

a) Manutenção Preventiva: Tem como objetivo principal, mediante uma introdução 
sistemática regular de revisões e serviços, garantir as melhores condições de 
desempenho do veículo, no que se refere ao seu funcionamento, rendimento e 
segurança, assim como prevenir a ocorrência de defeitos que possam redundar em 
danos nos componentes ou mesmo à paralisação do veículo. 
 
b) Manutenção Corretiva: Visa tornar operacional o veículo ocasionalmente desativado 
em decorrência de defeitos, bem como reparar pequenas avarias. 
 
c) Da Prestação de Serviços: Os serviços deverão ser realizados através de profissionais 
qualificados em condições e instalações técnicas adequadas, objetivando a realização dos 
serviços com eficiência desejada e com garantias concedidas pelos estabelecimentos 
credenciados em consonância com o Código de Defesa do Consumidor. 
 
d) O prazo de garantia para os serviços, peças e acessórios aplicados, será de no mínimo 
03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros rodados, contados do recebimento do 
veículo devidamente consertado e aprovado pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT 
e pelo setor a qual pertencer o veículo. 
 
e) O prazo de garantia para os serviços, peças de retífica de motor, será de no mínimo 
06 (seis) meses ou 10.000 (dez mil) quilômetros rodados para veículos, contados do 
recebimento do veículo devidamente consertado e aprovado pela Prefeitura Municipal de 
Alta Floresta/MT e pelo setor a qual pertencer o veículo. 
 
8.4 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

• Registro informatizado dos dados de manutenção disponíveis para consulta via WEB em 
tempo real; 
• Sistema de gerenciamento integrado, oferecendo relatórios gerenciais de controle das 
despesas de manutenção da frota. 
• Sistema tecnológico integrado para viabilizar o pagamento dos serviços de manutenção 
da frota de veículos junto às oficinas credenciadas. 
• Sistema tecnológico para processamento das informações via Web em tempo real pela 
Contratante e Rede Credenciada; 
• A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso para o Gestor e níveis de acesso para 
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aprovadores no sistema, o qual possibilitará também a emissão e consulta de relatórios. 
• Informatização dos dados da vida mecânica, quilometragem, custos, identificação do 
veículo da respectiva unidade organizacional, datas e horários, tipos de peças, 
componentes e serviços, a serem alimentados por meio eletrônico em base gerencial de 
dados disponíveis, atualizados diariamente. 
• A Contratante deverá adquirir somente peças, originais ou similares, diretamente de 
distribuidores credenciados, reduzindo custos com aquisição de peças; 
• Processo de consolidação de dados e emissão de relatórios pela INTERNET, 24 (vinte e 
quatro) horas por dia. 
• Rede de oficinas mecânicas equipadas para aceitar transações do sistema tecnológico 
da CONTRATADA; 
• Interface digital (oficinas x cliente); 
• Orçamento eletrônico de no mínimo 3 (três) propostas possibilitando o arquivo 
impresso; 
• Database dos históricos de orçamentos; 
• Planilha de custos por modelo / departamento; 
• Histórico de manutenção por veículo, onde devem constar todos os dados, como 
manutenção, tempo de reparo, etc; 
• Registro de garantia de peças / serviços; 
• Ferramenta on-line para avaliação e autorização de serviço; 
• Relatório de custos por departamento / centro de custos; 
 
8.5 FORMA DE PAGAMENTO 
 
8.5.1 A contratada emitirá quinzenalmente após prévio empenho a Nota Fiscal dos 
serviços executados bem como das peças utilizadas nos serviços no período, pela rede de 
oficinas mecânicas credenciadas, eventuais serviços de guincho, bem como o percentual 
de serviços. 
 
8.5.2 O pagamento será de até 15 (quinze) dias, após emissão das Notas Fiscais. A 
contratada emitirá quinzenalmente a nota fiscal dos serviços executados bem como das 
peças utilizadas nos serviços no período, pela rede de oficinas mecânicas credenciadas, 
eventuais serviços de guincho, bem como o percentual de administração. 
 
8.5.3 As Notas Fiscais deverão ser emitidas em conformidade com as legislações 
Municipais, Estaduais e Federais pertinentes. 
9 ESTRUTURA DA REDE CREDENCIADA DE OFICINAS 

9.1 A Contratante optará preferencialmente pela rede de Estabelecimentos especializados 
em serviços técnicos de manutenção de veículos que disponham dos seguintes requisitos 
mínimos: 
 
 Possuir microcomputador, impressora e conexão à Internet; 
 Dispor de ferramenta atualizada para atendimento da frota da respectiva categoria 

de sua responsabilidade; 
 A oficina deverá ser credenciada pela Contratada em 30 dias corridos a partir da 

solicitação pela Contratante; 
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 Dispor de área física adequada à prestação dos serviços de manutenção; 
 Dispor de equipe técnica preferencialmente uniformizada; 
 Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com sua 

especialidade, com fornecimento de peças e componentes e demais materiais 
destinados à manutenção da frota de veículos da contratante, nas suas 
instalações, independentemente ou não da marca do veículo; 

 Executar os serviços solicitados, com pessoal qualificado, mediante o emprego de 
técnica e ferramental adequados. 

 Devolver os veículos para a contratante em perfeitas condições de funcionamento. 
 Executar fielmente dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe 

forem confiados, de acordo com as especificações de fábrica e rigorosa 
observância aos demais detalhes emanados e/ou aprovados pela contratante. 

 
9.2 IMPLANTAÇÃO 
 
9.2.1 A CONTRATADA deverá implantar o sistema em todas as bases operacionais no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato, 
conforme cronograma estimativo definido pela CONTRATANTE, sem ônus para a 
contratante. 

 
9.2.2 O processo de implantação do Sistema pela CONTRATADA compreende as 
seguintes atividades: 
• Cadastramento dos veículos; 
• Definição da logística da rede de oficinas e autopeças credenciadas; 
• Preparação e distribuição dos equipamentos periféricos; 
• Fornecimento à CONTRATANTE dos dados cadastrais da rede de estabelecimentos 
credenciados; 
• Treinamento dos condutores e gestores; 
 
9.2.3 Consta do anexo I-A a relação dos veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de 
Alta Floresta/MT, sendo acrescidos ao mesmo os veículos que virem a ser adquiridos ou 
alugados. 
10SEGURANÇA NO FORNECIMENTO 

10.1. Nos casos de falha dos equipamentos periféricos da rede credenciada ou dos 
cartões dos veículos da ocorrência de situações adversas como falta de energia elétrica, 
a CONTRATADA deverá disponibilizar procedimento contingencial, através de serviço de 
atendimento ao cliente, que consiste na obtenção, por telefone, por parte da rede 
credenciada, do número da autorização de serviço a ser transcrito para formulário 
específico da CONTRATADA, visando garantir a manutenção das informações necessárias 
ao controle e gestão das manutenções e não comprometer a continuidade das atividades 
operacionais da CONTRATANTE. 
 
Níveis de Atendimento: 
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana – SAC – Gratuito 
Atendimento Personalizado e Preferencial – Suporte  
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11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 A CONTRATANTE procederá às vistorias nas dependências dos estabelecimentos 
para emissões de relatórios da estrutura física e equipamentos visando o credenciamento 
ou não das oficinas e autopeças que prestarão serviços para a Prefeitura Municipal de 
Alta Floresta/MT. 
 
11.2Manter A Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, informado mensalmente sobre o 
repasse dos pagamentos feitos as Empresas Credenciadas. 
 
11.3 A Contratante procederá às vistorias nas dependências dos estabelecimentos para 
emissões de relatórios da estrutura física e equipamentos visando o credenciamento ou 
não das oficinas e autopeças que prestarão serviços à Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta/MT; 
 
11.4 - Manter a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT, informada, 
mensalmente, sobre o repasse dos pagamentos efetuados às empresas credenciadas; 
 
11.5 - O licitante habilitado deverá, ainda, apresentar um teste prático do sistema 
informatizado, em data a ser definida, como forma de comprovação de que o sistema 
informatizado possui as seguintes funcionalidades: 
a) uso do cartão para qualquer operação somente será possível após digitação de uma 
senha válida do usuário; 
b) o bloqueio do uso do cartão do veículo/usuário deverá ser em tempo real, a partir da 
base operacional, mediante rotina/senha específica; 
c) a possibilidade da troca periódica ou validação de senha pessoal; 
d) o cancelamento/alteração dos limites do cartão somente poderá ser feito por pessoa 
credenciada na base operacional da Contratante no sistema via WEB. 
e) Os cartões serão entregues à contratada no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos. 
f) Não será admitida a subcontratação pela licitante vencedora na execução do objeto. 
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ANEXO V 

 
(papel timbrado da empresa) 

 
 
PREGÃO Nº _____/________  
 
 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 

 
  Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a)........................................., 
portador (a) do RG n.º..........................e do CPF n.º.............................., a participar da 
licitação instaurada pelo Município de Alta Floresta – Estado de Mato Grosso, na 
modalidade Pregão n.º ___/_____, na qualidade de representantelegal,outorgando-
lhepoderesparapronunciar-seemnomeda 
empresa........................................,bemcomoformularpropostas,ofertarlancesverbais, 
renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao 
certame.  
 

................., ......... de ...................   de 2015. 
 
 
 
 

_______________________________ 
Diretor ou Representante Legal 

 
 
 
 
 
 

(Este documento deverá ser entregue fora do envelope) 
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ANE
XO VI 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FAZER CRC PESSOA JURÍDICA  
 

 Contrato social da empresa em vigor; 

 Telefone para contato; 

 Alvará de funcionamento – ano atual; 

 Inscrição no CNPJ (cadastro nacional de pessoa jurídica) – situação ativa; 

 Certidão negativa de tributos municipais e da dívida ativa municipal; 

 Certidão negativa de débitos da receita federal e dívida ativa federal (conjunta); 

 Certidão de regularidade do FGTS 

 Conta bancária – pessoa jurídica (banco - agencia/cidade-conta corrente); 

 

 

Observação: Os documentos relativos à efetivação do CRC poderão ser encaminhados ao 

departamento de protocolo do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – MT, em cópia simples ou 

enviados através do e-mail crclicitaaf@hotmail.com. O certificado de registrado cadastral 

somente terá validade enquanto todas as certidões nele constantes estiverem validas. 

Quanto a disponibilização do certificado de registrado cadastral, o departamento de 

licitações realizara os procedimentos em conformidade com a lei federal nº 8.666/1993, 

sendo que, o CRC poderá somente ser retirado no Departamento de Licitação. As empresas 

obrigam-se a apresentar todos os documentos relacionados acima, sendo que, a ausência 

de quaisquer dos documentos acima acarretará no indeferimento do cadastro. A análise 

dos documentos para possível confecção de crc será efetuada no prazo de até 48 

(quarenta e oito) horas a partir do protocolo ou data de recebimento via e-mail. 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 

(Timbre/logomarca da Pessoa Jurídica Emitente) 
 
 
 
 

    A (empresa emitente) __________________________________ 
localizada à ____________________, com Inscrição Estadual sob nº ____________ e CNPJ 
sob nº ______________atesta para os devidos fins que a Empresa 
________________________________________ com Inscrição Estadual sob nº 
____________ e CNPJ sob nº ______________, com sede na _______________________, 
fornece/forneceu os produtos/serviços relacionados neste procedimento licitatório, sendo 
cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma 
nenhum registro que a desabone. 
 
 
 
 

Local e Data 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica 

emitente deste atestado e sua assinatura) 
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA) 

 
NOME DA EMPRESA N° CNPJ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  

DECLARAÇÃO 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ CEP____________________, 
atraves de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no 
edital de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que: 

Não possui em seu quadro de pessoal, empregados com menos de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, 
da Lei 8.666/93, com redação determinada pela lei 9.854/1999. 
 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, dia /mês/ano 

 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo com 
CNPJ da empresa) 
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ANEXO IX 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA) 

 
NOME DA EMPRESA N° CNPJ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ CEP____________________ 
DECLARO, sob as penas da lei que: 

 
 
Que recebi todos os documentos, tenho conhecimento de todas 
as informações e das condições estabelecidas no presente edital, 
bem como concordo com todos os itens estabelcidos no referido 
edital. 
 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  
 

Município/ Estado, dia /mês/ano 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo com 
CNPJ da empresa) 
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ANEXO X 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA) 

 
 

NOME DA EMPRESA N° CNPJ 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ CEP____________________, 
atraves de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no 
edital de licitação DECLARA, sob as penas do art. 299 do Codigo Penal, de que terá a 
disponibilidade, caso venha vencer o certame, realizará a entrega dos itens nos prazos 
e/ou condições previstas no edital e termo de referência.  

 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, dia /mês/ano 

 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo com 
CNPJ da empresa) 
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ANEXO XI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (PESSOA JURÍDICA) 

 
 

NOME DA EMPRESA N° CNPJ 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

A Signatária__________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CPNJ n° ______________________________,    estabelecida   
a_________________________________,    bairro   __________,       Município   
de____________________, estado de _____ CEP____________________, atraves de seu 
representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação 
DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 

Está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista inexistir 
contra a mesma Declaração de Inidoneidade emitida por órgão de 
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 
Federal.  

 
 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  
 

Município/ Estado, Dia /Mês/Ano 
 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo com 
CNPJ da empresa) 
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ANEXO XII 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA) 

 
NOME DA EMPRESA N° CNPJ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

A Signatária__________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CPNJ n° ______________________________,    estabelecida   
a_________________________________,    bairro   __________,       Município   
de____________________, estado de _____ CEP____________________, atraves de seu 
representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação 
DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 

Atende todos os requisitos de habilitação contidos no referido 
procedimento licitatório. 

 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, Dia /Mês/Ano 

 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo com 
CNPJ da empresa) 
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ANEXO XIII 
 MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA. 

 
 
 
Atestamos, para todos os fins de direito, que o município de Alta Floresta – MT, contempla 
pelos  serviços  de  locação  de  sistemas,  sendo estes demonstrados  pela empresa: 
................................, estabelecida  na  Rua ......................., nº ......, Bairro ............., 
cidade ....................., Estado .....................,CNPJ nº .............................................., 
atende as exigência do Edital de Pregão Presencial nº ................., no tocante  aosserviços  
solicitados,  pelo  qual  declaramos  estar  apta a cumprir com o objetoa ser licitado, nada 
tendo que a desabone. 
 
 
 
Descrever os sistemas ratificados:................................................... 
 
 

 
 

Por ser verdade, firmamos o presente. 
 
 
 

 
 

Alta Floresta – MT., ...... de .......... de ........ 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
NOME/CARGO 
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