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1. PREÂMBULO 

1.1 O Município de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Administração, inscrito no CNPJ/MF sob 

o nr. 11.364.895/0001-60, por intermédio do Pregoeiro Oficial designado pela Portaria n. 763/2014, 

torna público para conhecimento de todos interessados que fará realizar licitação na modalidade de 

PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS na forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 

de conformidade com a lei n.10.520, de 17 de Julho de 2002, no Decreto Federal n. 5.450, de 31 de 

maio de 2005, no Decreto n. 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o SRP e Decretos 

Municipais N. 09/2010 e Lei Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006, LC 147/2014 e 

subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e suas alterações, bem como pelas disposições estabelecidas 

neste edital e seus anexos. 

1.2 O Edital completo está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Várzea Grande – 

Superintendência de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 18h, sito à Avenida Castelo Branco, 2500 – 

Água Limpa - Várzea Grande/MT, gratuitamente nos seguinte site:  www.bll.org.br. 

1.3 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases através do Sistema BLL 

Compras (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. A utilização do sistema de pregão 

eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil está consubstanciada nos § 2º e 3º do Artigo 2º da 

Lei 10.520 de 17 de julho de 2002. 

1.4 As informações e os procedimentos desta licitação serão realizados pela Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande – Superintendência de Licitações - telefone (065) 3688 8054, mediante Internet - site 

da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, www.bll.org.br. Comunicações através de 

correspondência endereçar à: Prefeitura Municipal de Várzea Grande – Superintendência de Licitações, 

sito à Avenida Castelo Branco, 2500 – Água Limpa – CEP 78125-700 - Várzea Grande/MT.  

1.4.1 - A Prefeitura não se responsabiliza por documentos enviados pelo correio e não entregues 

em tempo hábil nesta Superintendência de Licitações. 

1.5 A justificativa da necessidade de contratação deste objeto se encontra no Termo de Referência, 

anexo I neste edital. 

1.6 As despesas decorrentes da presente Licitação correrão a conta da seguinte dotação 

orçamentária:  

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

PROJETO ATIVIDADE FONTE ELEMENTO DESPESA 

2203 999 3.3.90.39 

 

 

 

 

http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PROJETO ATIVIDADE FONTE ELEMENTO DESPESA 

2209 
0

0.01.0001 
3.3.90.39 

2209 
0

0.01.0107 
3.3.90.39 

2165 
0

0.01.0107 
3.3.90.39 

 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PROJETO ATIVIDADE FONTE ELEMENTO DESPESA 

2112 302 3.3.90.39 

1087 302 3.3.90.39 

1402 302 3.3.90.39 

2214 999 3.3.90.39 

2094 302 3.3.90.39 

2146 302 3.3.90.39 

2113 302 3.3.90.39 

  

SECRETARIA DESAÚDE 

PROJETO ATIVIDADE FONTE ELEMENTO DESPESA 

1050 0002 3.3.90.39 

2144 0204/0304/0002 3.3.90.39 

2239 0204/0002 3.3.90.39 

2041 0205/0002 3.3.90.39 

 

1.5 A estimativa de custos foi realizada pela Superintendência de Compras do Município de Várzea 

Grande em conformidade com a Lei de Licitações e normativas vigentes. 

2. DO OBJETO E REALIZAÇÃO 

2.1  O presente PREGÃO ELETRÔNICO tem por OBJETO: Registro de preços para futura e eventual 

Contratação de Empresa Capacitada na Prestação de Serviços na Locação de Veículos, Caminhões, Ônibus, Micro-

Ônibus, Vans e Máquinas, incluindo mão de obra (operadores/com e sem motorista) e seguro dos veículos leves, 

pesados e maquinas, para atender todas as secretarias do Município de Várzea Grande/MT, conforme edital e 

seus anexos 

2.2 DATA: 12 de março de 2015 às 10h00 (horário de Brasília).  

2.3 LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, no 

aplicativo www.bll.org.br “Acesso Identificado no link - licitações”. Para todas as referências de tempo 

será observado o horário de Brasília (DF). 

2.4 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 06/03/2015 às 07h59min. do dia 

12/03/2015, (horário de Brasília); 

2.5 ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min. do dia 12/03/2015 às 09h59min do dia 

12/03/2015, (horário de Brasília); 
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2.6 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇO: 10h00min. do dia 12/03/2015, (horário de 

Brasília). 

2.7 Todas as informações que o(a) Pregoeiro(a) julgar importantes serão disponibilizadas no sítio 

WWW.bll.org.br, razão pela qual as empresas interessadas deverão consultá-lo obrigatoriamente até a 

data prevista para abertura da sessão. 

2.8 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a 

realização deste Pregão Eletrônico no horário e data marcada, a licitação ficará automaticamente 

prorrogada para o primeiro dia útil subseqüente, independente de nova convocação. 

3. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

3.1 Conforme previsto no Art. 18 do Decreto n. 5.450/05, até 02 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do 

pregão, na forma eletrônica. 

3.2 Conforme previsto no Art. 19 do Decreto n. 5.450/05, até 03 (três) dias úteis antes da data 

fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimento referente ao 

ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. 

3.3 As petições devem ser redigidas de maneira clara, objetiva e devidamente instruídas (assinatura, 

endereço, razão social, n. do processo, n. do pregão e telefone para contato), a qual deverá ser 

protocolizada na Superintendência de Licitações da Prefeitura de Várzea Grande, sito a Avenida Castelo 

Branco, 2.500 – Bairro Água Limpa – Várzea Grande/MT, nos dias úteis das 12h00min às 18h00min., ou 

por meio do endereço eletrônico: pregaovg@hotmail.com  

3.4 Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que não o 

fizer dentro dos prazos citados nos itens 3.1 e 3.2. 

3.5 Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os vícios e, 

caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada pela Administração, para a 

realização do certame. 

3.6 A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento 

da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02 e legislação vigente. 

3.7 Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização 

de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, 

e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93. 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

mailto:pregaovg@hotmail.com
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4.1 Poderão participar do certame todos os interessados que comprovarem por meio de 

documentação que a atividade da empresa é pertinente ao objeto desta licitação e que 

atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos. 

4.2 A participação nesta licitação significa: 

a. Que a empresa e as pessoas que a representam leram este edital, conhecem e concordam 

plenamente com as instruções, deveres e direitos aqui descritos; 

b. Conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como àquelas que indiretamente a 

regulam; 

c. Conhecem e entendem a dinâmica e operacionalização do pregão em sua forma eletrônica; 

d. Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus 

itens, das condições de fornecimento ou participação ou questionamento quanto ao seu conteúdo. 

Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente todo o edital, e demais 

documentos anexos. 

4.3 SERÁ VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS: 

a. Que por quaisquer motivos, tenham sidas 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, conforme o caso, pelo Órgão que o 

praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

b. Sob processo de falência, recuperação judicial ou insolvência civil. 

c. Impedidas de licitar e contratar com a Administração e quaisquer de seus órgãos 

descentralizados. 

d. Sub-empreitadas quais seja sua modalidade de serviços e/ou aquisições; 

e. Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. 

f. Que tenham em seu quadro servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a PMVG/MT, 

bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 

g. Que não atendam a todos os termos e condições do edital e legislação pertinente. 

4.4 Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.5 No caso de desconexão do pregoeiro com o sistema, no decorrer da etapa competitiva do pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos seus lances. 

Retornando a conexão do pregoeiro ao sistema, todos os atos praticados pelos licitantes junto ao 

sistema, serão considerados válidos. 

4.6 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

 
5. DO REGISTRO DE PREÇOS 
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5.1 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – conjunto de procedimentos para registro formal 

de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. 

5.2 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – documento vinculativo, obrigacional, com característica de 

compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes 

e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e 

propostas apresentadas. 

5.3 Após a homologação da presente licitação, será assinada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS entre 

as partes, conforme Anexo XI, com prazo de validade de 12 (doze) meses, contados a partir da 

publicação da respectiva ata. 

5.4 O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão publicados trimestralmente 

na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico, durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

5.5 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 

poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 

assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

5.6 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão 

ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia 

consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem, de acordo com o 

Decreto 7892/2014 de 23/01/2013, Decreto Municipal 61/2014. 

5.7 ÓRGÃO GERENCIADOR a Secretária Municipal de Administração responsável pela condução do 

conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de 

Preços dele decorrente. 

ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria de Administração, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal 

de Assistência social e Secretaria Municipal de Educação, participante dos procedimentos iniciais do SRP e 

integrante da Ata de Registro de Preços;  

5.8 ADESÃO à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada lote registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do numero de órgãos não participante que aderirem conforme Artigo 22 

Decreto 7.892 de 23/01/2013 e Decreto Municipal 61/2014. 

5.8.1 O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição 

ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver 

previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador. 

5.8.2 Após a autorização do gerenciador, o órgão não participante devera efetivar a aquisição 

ou contratação solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

5.8.3 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e 
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o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 

contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 

gerenciador. 

5.9 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá sofrer alterações de acordo com as condições 

estabelecidas, conforme disposto na Lei 10.520/02 e Decreto 7.892 de 23/01/2013. 

5.10 Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades estimadas, 

podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente, 

sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

5.11  A presente Ata de Registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 

situações: 

a. Quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de Preços; 

b. Quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido; 

c. Quando o Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste 

Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

d. Em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste 

Registro; 

e. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

f. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 

5.12.1 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado, por 

correspondência, com aviso de recebimento, o qual será juntado ao processo administrativo da 

presente Ata. 

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

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço 

registrado a partir da última publicação. 

5.12.3 A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser 

aceita pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, facultando-se a esta neste caso, a aplicação 

das penalidades previstas neste Edital. 

5.12.4 Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do 

FORNECEDOR, relativas ao fornecimento dos serviços. 

5.12.5 Caso a Superintendência de Compras não se utilize da prerrogativa de cancelar esta 

Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender sua execução e/ou sustar o pagamento das 

faturas até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

6. DO CREDENCIAMENTO 
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6.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão proceder o credenciado junto ao 

sistema via internet, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos 

e operações no sistema de compras. 

6.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site www.bll.org.br. 

6.3 O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e exclusiva 

do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização 

das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.  

6.4 Como requisito para participação deste Pregão Eletrônico, o Licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 

encontra-se em conformidade com as exigências previstas neste Edital, ressalvados os casos de 

participação de microempresa e de empresa de pequeno porte, no que concerne a regularidade fiscal. 

6.5 O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema, ou do 

Fundo Municipal de Saúde, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes 

do uso indevido da senha, ainda que, por terceiros; 

6.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a plataforma eletrônica a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

6.7 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para 

imediato bloqueio de acesso; 

6.8 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível 

do representante credenciado e subsequente cadastramento para participar do pregão, exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 

6.9 Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 

6.10 As licitantes deverão enviar juntamente com a documentação de habilitação solicitada 

no item 10.1 do edital, os documentos do responsável legal autorizado para assinar 

propostas de preços, declarações, ata de registro de preços e demais documentos 

pertinentes ao referido pregão.  

6.10.1 Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá 

apresentar cópia autenticada em cartório ou por servidor da comissão, do contrato social ou 

equivalente, que habilitem o representante, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhados de 

Documento Oficial de identificação (RG, Carteira de Motorista ou outros) em cópia autenticada em 

cartório, ou por servidor da comissão. 

http://www.bll.org.br/
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6.10.2 Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento por 

meio da apresentação da cópia de sua cédula de identidade ou documento oficial com foto 

(exemplos: Carteira de motorista, Carteira de Trabalho), e de outorga por instrumento público ou 

particular, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes para prática dos atos 

pertinentes ao certame. Se a outorga se der por instrumento particular (com firma reconhecida 

em Cartório), esta deve vir acompanhada de cópia do ato de constituição da empresa ou do ato 

de investidura na direção da empresa; 

6.10.3 Em se fazendo representar por procuração privada, é obrigatório a apresentação da cópia 

autenticada em cartório ou por servidor da comissão do contrato social (1ª e última alteração ou 

contrato social consolidado) ou equivalente, e documentos de identidade do sócio-gerente e do 

procurador; 

 

6.11 Qualquer duvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida através dos 

telefones: (41) 3042-9909 e 3091-9654 - Curitiba-PR, através da Bolsa de Licitações e Leilões 

ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1 Após a divulgação do edital no endereço eletrônico www.bll.org.br, os licitantes deverão 

registrar suas propostas de preços com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e hora 

marcada para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, 

encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de proposta. A proposta de preços deverá ser 

anexada utilizando os seguintes arquivos nas extensões: excel, doc, pdf, jpg ou zip, qualquer outro 

arquivo não será aceito e a licitante será desclassificada. 

7.1.1. Até uma hora antes da abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta anteriormente apresentada; 

7.1.2. Fica vedado ao licitante qualquer tipo de identificação, no sistema eletrônico, quanto ao 

registro de sua proposta de preços (quando for anexar a proposta, planilha ou outros anexos, 

somente se for exigido neste Edital), sob pena de desclassificação da empresa no certame, pelo 

Pregoeiro (a); 

7.2 O envio da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no Edital e seus Anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 

lances. 

7.3 Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda especificamente com as 

condições estabelecidas neste Edital. 

mailto:contato@bll.org.br
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7.4 A marca deverá ser obrigatoriamente especificada, sob pena de desclassificação, se a marca 

identificar a empresa, colocar “marca própria”; 

7.5. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema 

Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta de preços e lances inseridos em sessão 

pública; 

7.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a Sessão Pública 

do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexão, até a 

promulgação do vencedor; 

 

7.7 Após a realização da sessão pública (disputa de lances) a licitante convocada pelo Sr.(a) 

Pregoeiro(a) deverá enviar a Proposta de Preços atualizada e os documentos em original ou 

cópia autenticada, à Superintendência de Licitações da Prefeitura de Várzea Grande, sito à 

Avenida Castelo Branco, n. 2500, CEP. 78125-700 - Várzea Grande/MT, no prazo máximo de 

02 (dois) dias úteis, contados pela da convocação do Sr.(a)Pregoeiro(a), sob pena de 

desclassificação da proposta;  

7.7.1 A Proposta de Preços a ser enviada deverá ser datilografada ou impressa, 

preferencialmente no Formulário Padrão de Proposta (ANEXO II), 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 licitante. 

7.7.2 Razão social da licitante, n. do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax para contato 

e, se possível, endereço eletrônico (e-mail), no da conta corrente, agência e respectivo Banco; 

7.7.3 Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

corridos, a contar da data de sua apresentação, suspendendo-se este prazo na hipótese de 

interposição de recurso administrativo ou judicial. 

7.8 A proposta de preço deverá ser elaborada em uma única cotação, contendo preços unitários e 

totais por itens em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e/ou por extenso, fracionados 

até o limite dos centavos (duas casas decimais após a vírgula) tanto para preços unitários quanto para 

os totais sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão 

considerados os primeiros, e entre os valores expressos em algarismo e por extenso, será considerado 

este último. 

7.9 Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: 

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, 

trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 

Edital e seus Anexos. 
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7.9.1 As empresas após a apresentação das propostas não poderão alegar preço inexeqüível 

ou cotação incorreta e deverão fornecer os produtos sem ônus adicionais. 

7.9.2 Nos casos em que as empresas se negarem a fornecer os produtos estas estarão 

sujeitas às sanções administrativas previstas neste edital. 

7.10 A empresa licitante deverá prestar os serviços dentro da quantidade e das especificações 

constantes do anexo I do Edital. 

7.11 O(A) Pregoeiro(a) considerará erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a 

Administração Pública e não impliquem nulidade do procedimento, como sendo exigências formais e 

conseqüentemente classificará a empresa. 

7.12 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do 

presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento. 

8 DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

8.1 A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da 

proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das 

propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas. 

8.2 Aberta a etapa competitiva, as licitantes deverão registrar seus lances exclusivamente por meio do 

Sistema Eletrônico, sendo cada licitante imediatamente informada do recebimento de seu lance, do 

horário desse recebimento e do valor recebido 

8.3 A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo 

sistema. 

8.4 Se ocorrer dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado 

em primeiro lugar. 

8.5 As licitantes serão informadas, em tempo real, o valor do menor lance registrado. As demais 

licitantes não saberão quem é o autor do lance. 

8.6 Se no decorrer da etapa competitiva houver a desconexão com o(a) Pregoeiro(a)  o sistema poderá 

permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando o(a) Pregoeiro(a), quando 

possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos. 

8.7 Se a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão será suspensa e terá reinício 

somente após comunicação expressa às licitantes, através de mensagem eletrônica, e-mail, divulgando 

data e hora da reabertura da sessão. 

8.8 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos 

lances, emitido pelo Sistema Eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de 

tempo extra, ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01s (um segundo) a 30min (trinta 

minutos), aleatoriamente determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos 

lances (FECHAMENTO RANDÔMICO). 
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8.9 Após o encerramento aleatório da fase de lances, as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes terão o tratamento diferenciado descrito a seguir: 

8.9.1 O sistema identificará, em coluna própria, as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, comparando os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma 

microempresa ou empresa de pequeno porte, com os das microempresas e empresas de pequeno 

porte na ordem de classificação; 

8.9.2 A proposta, desde que pertencente à microempresa ou empresa de pequeno porte, que se 

encontrar com valor até 5% (cinco por cento) superior ao da proposta de menor preço será 

considerada empatada com a primeira colocada, caso esta não seja microempresa ou empresa de 

pequeno porte; 

8.9.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, que se encontrar na 

situação de empate, descrita no subitem anterior, terá direito, no prazo de 05 (cinco) minutos, 

controlados pelo sistema, de encaminhar uma última oferta, com valor obrigatoriamente abaixo 

daquele ofertado pela primeira colocada; 

8.9.4 Para viabilizar tal procedimento, o sistema selecionará os itens que se encontrem na 

situação de empate descrita nos subitens acima, disponibilizando-os, automaticamente, nas telas 

do Pregoeiro e da Licitante, e encaminhando mensagem também automática, por meio do chat, 

convocando a microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontre em segundo lugar 

para fazer sua última oferta no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito 

concedido; 

8.9.5 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte classificada em segundo lugar desista 

de enviar nova proposta ou não se manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocará as 

demais microempresas e empresas de pequeno porte participantes na mesma condição de 

empate, na ordem de classificação; 

8.9.6 Havendo êxito no procedimento acima, o sistema disponibilizará a nova classificação dos 

fornecedores para fins de aceitação; não havendo êxito, ou não existindo microempresa ou 

empresa de pequeno porte participante, prevalecerá a classificação inicial; 

8.9.7 A negociação de preço, junto à licitante classificada em primeiro lugar, será sempre após o 

procedimento de desempate de propostas e classificação final das licitantes participantes; 

8.10 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou, se for o caso, após o desempate 

nos termos do subitem 8.9, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante que tenha apresentado o menor 

lance, por meio do Sistema Eletrônico, para que seja obtida proposta mais vantajosa para a 

Administração. 

8.11 Após o encerramento dos lances ou depois da negociação, quando for o caso, a licitante de menor 

preço será imediatamente informada, da decisão do (a) pregoeiro(a) de aceitar o lance de menor valor. 

8.12 As licitantes que deixarem de dar seus lances, terão suas propostas analisadas pelo (a) 

Pregoeiro(a), para verificar se estão em conformidade ao custo estimado da contratação. 



 

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 

 

 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051  

13 

 

9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  

9.1. O critério de julgamento das propostas será de menor TOTAL POR ITEM, e o tipo da licitação será o 

de MENOR PREÇO devendo o Pregoeiro (a), realizá-lo em conformidade com o tipo da licitação e os 

critérios previamente estabelecidos no instrumento convocatório, e em sessão ou reunião do 

Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, que poderá, a seu critério, solicitar auxílio e assessoria de pessoal 

qualificado do quadro de servidores do município ou externos a ele; 

9.1.1. O julgamento da proposta de preços no site dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO 

UNITÁRIO, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho 

definidos no Edital; 

9.1.2. Será admitido apenas 01 (um) licitante vencedor para cada item. 

9.2. Será efetuada a verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do instrumento 

convocatório e com os preços correntes no mercado, os quais deverão ser devidamente registrados na 

ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis; 

9.3. O resultado do julgamento estará a disposição dos interessados, bem como os pareceres, 

relatórios e atos registrados no processo licitatório. Os autos do processo poderão ser examinados pelos 

que demonstrarem o desejo de fazê-lo; 

9.4. Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou tenham suas propostas desclassificadas, o 

Pregoeiro(a) poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis, para que apresentem outras, escoimadas das 

causas das quais decorreram a inabilitação ou desclassificação, conforme disposto no § 3º, do art. 48, 

da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão; 

9.5. É facultada ao Pregoeiro(a), em qualquer fase da licitação, proceder à promoção de diligência ou 

verificações, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 

9.6. Não será motivo de desclassificação, simples omissão que seja irrelevante para o entendimento da 

proposta de preços que não venham causar prejuízo para a Administração Pública, e nem firam os 

direitos dos licitantes. 

10 DA HABILITAÇÃO 

10.1 Apresentar/enviar obrigatoriamente os documentos de habilitação (inclusive os originais ou cópias 

autenticadas) no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, após declarado arrematante, destinados à 

Prefeitura de Várzea Grande/MT – Superintendência de Licitações - Endereço: Avenida Castelo Branco, 

2.500 - Água Limpa – CEP. 78125-700 - Várzea Grande/MT, mediante envelope fechado e lacrado, 

consignando-se externamente o nome da proponente e as expressões: 

 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
PREGÃO ELETRONICO N. 10/2015 
ABERTURA DIA: 12/03/2015 – 10h00min. 
HABILITAÇÃO E/OU PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE: __________________________ 
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No envio da proposta de preços original e Documentos de habilitação via ―CORREIOS‖, 

solicitamos que seja anexado no campo ―CHAT MENSAGEM‖ da Plataforma BLL o numero do 

rastreamento, para que o Pregoeiro(a) possa esta realizando a pesquisa da localização dos 

referidos documentos. Caso a Licitante não forneça o numero do rastreamento, a Licitante 

poderá ser desclassificada caso os documentos não chegue em 02 (dois) dias úteis. 

10.2 Relativos à Habilitação Jurídica: 

I.Registro comercial, no caso de empresa individual; 

II.Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de 

Sociedade Comercial e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 

a. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados da última alteração ou da 

consolidação respectiva; 

III.Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

IV.Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 

competente,quando a atividade assim o exigir; 

10.3 Relativos à Regularidade Fiscal:  

 10.3.1 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

10.3.2 Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

10.3.3 Certidão de regularidade de débito com as Fazendas:  

a. Federal: Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União;  

b. Estadual: Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) específica para 

participar de licitações, (ressalvam-se os casos de unificação de certidão por força de 

legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada). 

c. Municipal: Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do 

respectivo domicílio tributário. 

d. Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); 

e. Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

f. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) em cumprimento a Lei n. 

12.440/2011 art. 29, inciso V;   

g. Certidão Negativa de Divida Ativa de competência da Procuradoria Geral do Estado 

do respectivo domicílio tributário, (ressalvam-se os casos de unificação de certidão por 

força de legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada).  
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h. Certidão Negativa de Divida Ativa de competência da Procuradoria Geral do 

Município do respectivo domicílio tributário, (ressalvam-se os casos de unificação de 

certidão por força de legislação Municipal, quando será aceita a certidão unificada). 

NOTA: As datas de validades aceitas nas certidões serão as datas consignadas nos documentos, ou na 

omissão de validade, considera-se 90 (noventa) dias da data de emissão. 

 

 

10.4 RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

10.4.1 Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

licitante para este fim, datada de no máximo 90 (noventa) dias corridos anteriores à data de 

realização da sessão pública de processamento do presente pregão, se outro prazo não for 

definido na própria certidão. 

10.4.2 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do último exercício social, nos termos 

da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira do 

licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. 

10.4.3 Serão considerados aceitos, na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstração de 

Resultado apresentados em uma das seguintes formas: 

 Publicados em Diário Oficial; 

 Publicados em Jornal; 

 Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante; e 

 Por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento. 

10.4.4 Comprovação de ser dotada de capital social mínimo 10% do valor estimado para a 

contratação. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo Ato Constitutivo, Estatuto ou 

Contrato Social em vigor e devidamente registrado. 

10.4.4.1 A empresa que se sagrar, vencedora de um lote, e atingir 10% (dez por cento) 

de seu capital social, não poderá em hipótese alguma participar dos demais lotes 

estabelecidos neste pregão. 

 

10.5 RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

10.5.1 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA em original ou cópia autenticada em cartório, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e favor da empresa licitante, 
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que comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em 

características com o objeto da licitação 

a) A responsabilidade é da empresa licitante pela autenticidade da documentação solicitada no 

item acima, artigos 297 a 301 do Código Penal. 

b) É facultado o Pregoeiro ou autoridade superior de promover diligências, conforme disposto no 

art. 43, § 3º, Lei n. 8.666/93. 

 

10.6 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

10.6.1 DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz. Modelo no Anexo. 

10.6.2 Declaração que não possui no seu quadro de funcionários, servidores públicos exercendo 

funções de gerencia, administração ou outra, que lhe de poderes para decidir no âmbito da 

empresa. Modelo no Anexo. 

10.7 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 

nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, 

salientando que: 

I. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou; 

II. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz; 

III. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz; 

10.8 Os documentos apresentados no envelope de habilitação sem disposição expressa do órgão 

expedidor quanto a sua validade, terão o prazo de vencimento de 60 (sessenta) dias contados a partir 

da data de sua emissão. 

10.8.1 Excetuam-se do prazo acima mencionado, os documentos cuja validade é indeterminada, 

como é o caso dos atestados de capacidade ou responsabilidade técnica. 

10.9 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

10.10 O (a) Pregoeiro (a) reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 

que tiver dúvida e julgar necessário; 

10.11 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

10.12 Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto nos itens 10.1 deverá o 

pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação da Lei 

Complementar 123/2006. 
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10.13 Poderá o (a) Pregoeiro (a) declarar erro formal, desde que não implique desobediência à 

legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, promover 

diligência para dirimir a dúvida. 

10.14 Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o(a) Pregoeiro(a) 

considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 

10.15 Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do artigo 299 

do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a cinco anos, se o documento é público, 

reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular, independente da penalidade 

estabelecida no artigo 7º da Lei Federal n. 10.520/02. 

10.16 Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste edital, o licitante – 1º 

classificado – será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

10.17 Se o licitante desatender às exigências habilitatórias o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta ou 

o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

10.17.1 Ocorrendo à situação a que se refere o subitem anterior, o (a) Pregoeiro (a) poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

10.18 O pregoeiro poderá habilitar mais de 01 (um) licitante por item ou lote, desde que devidamente 

classificado para a etapa de lances e sem preterição da ordem classificatória, na forma do artigo 36, 

parágrafo 4º do Decreto Estadual n. 7.217 de 14 de março de 2006. 

 

11 DOS RECURSOS 

11.1 Declarado vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, o licitante interessado em 

interpor recurso deverá manifestar-se, de forma imediata e motivada em campo próprio do Sistema 

Eletrônico. Após a manifestação no sistema, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para 

apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar as contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente. 

11.1.1 Sendo que as petições deverão ser encaminhadas, devidamente instruídas 

(assinatura, endereço, razão social, nº do processo, nº do pregão e telefone para 

contato). Para o endereço eletrônico. 

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 (a) pregoeiro (a) ao vencedor. 

11.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.4 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 

licitante vencedor. 
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11.5 Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório, 

ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 

10.520/02 e legislação vigente. 

12 DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

12.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter os benefícios da Lei 

Complementar Federal n° 123/2006 e LC 147/2014, deverão solicitar o tratamento diferenciado 

declarando no Ato do Credenciamento e no momento da Habilitação comprovar a situação. 

12.1.1 A não apresentação dos documentos mencionados no item 12.1. configurará renuncia aos 

benefícios da citada legislação. 

12.2 Após a fase de lances, se configurará “empate ficto” quando houver proposta de microempresa ou 

empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à menor proposta de 

uma empresa comum. 

12.3 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 

(cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se 

atendidas as exigências deste Edital, passará a ser a vencedora. 

12.4 O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados 

pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n. 123/2006. 

12.4.1 Havendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista no item 12.4, estas 

serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

12.5 Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no item 10.3, o procedimento licitatório 

prossegue com os demais licitantes. 

12.6 Para a regularização será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por 

igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

12.7 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

13 DA ADJUDICAÇÃO  

13.1 A adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo (a) Pregoeiro (a) e ficará sujeita à 

homologação do Ordenador de Despesas da Prefeitura de Várzea Grande. 

14 DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 

14.1 Comparecer quando convocado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da convocação 

formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia, 

sobre o valor a ela adjudicado. 



 

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 

 

 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051  

19 

14.2 Retirar a Nota de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação 

formal. 

14.3 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços para a aquisição será de 12 (doze) meses, 

contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. 

14.4 Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços injustificadamente será 

aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da 

assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o 

contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei 8.666/93, 

10.520/02 e demais disposições vigentes. 

14.5 No caso de descumprimento (não assinatura), a Prefeitura de Várzea Grande se reserva no direito 

de convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este o novo 

detentor. 

14.6 Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos neste 

edital. 

14.7 A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, estará disponível no 

site da Prefeitura de Várzea Grande, portal de aquisições, no mesmo link onde é retirado o edital. 

14.8 É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro 

de Preços. 

14.9 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de 

Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste 

instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual 

determinado. 

14.10 Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão concedidos depois de decorrido 

12 (doze) meses da vigência da Ata, por provocação dos Órgãos/ Entidades adesos, que deverão 

comprovar através de percentuais do INPC/FGV, o reajuste pleiteado, que passarão por análise contábil 

de servidores designados pela Prefeitura de Várzea Grande. 

14.11 Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no 

mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 

proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 

14.12 Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura de Várzea 

Grande solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, 

de forma a adequá-lo ao praticado no mercado. 

14.13 Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a Prefeitura de Várzea Grande poderá 

rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, 

as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova 

licitação em caso de fracasso na negociação. 

14.14 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 

inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços. 
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14.5 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações: 

14.5.1 Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital e da 

Ata de Registro de Preços; 

14.5.1 Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de 

Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, 

XVII e XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93; 

14.5.1 Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente 

deste Registro; 

14.5.1 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

14.5.1 Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas. 

14.6 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a 

qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços. 

14.7 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 

publicação. 

14.8 A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 

Órgão/Entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação das penalidades previstas em Edital. 

14.8 Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR 

relativas ao fornecimento de itens, permanecendo mantido o compromisso da garantia e assistência 

técnica dos equipamentos entregues anteriormente ao cancelamento. 

14.9 Caso a Prefeitura de Várzea Grande não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de 

Preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, 

até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

14.10 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 

termo aditivo a ata de registro de preços. 

14.11 É vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de preços para qualquer operação 

financeira sem a prévia e expressa autorização da Secretaria de Estado de Administração. 

 

15 DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, DOS PRAZOS E LOCAL DOS SERVIÇOS 

15.1 Os serviços deverão ser prestados de acordo com a qualidade, quantidade e periodicidade 

especificada no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas 

condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da contratada. 

 

15.2 Da Carteira Nacional de Habilitação – CNH 

15.2.1. Os motoristas e pilotos da CONTRATADA deverão possuir categoria de habilitação exigida para cada 

tipo de veículos, conforme a legislação brasileira de transito. 
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15.2.2.  Os operadores exigidos acima, se faz necessário, tem que ser Habilitado CNH e ter curso de 

qualificação de operador de máquinas, devidamente reconhecido, através de certificado, ou através da carteira 

de trabalho (CTPS), neste caso com mais de um ano de registro. 

 

15.3. DO COMBUSTIVEL  

15.3.1 O combustível utilizado pela frota computado por hora ou diária, correrá por conta da CONTRATADA; 

 

15.4. DA MANUTENÇÃO  

15.4.1. A manutenção corretiva e preventiva para todos os veículos constantes de todos os lotes acima 

relacionados correrá por conta da CONTRATADA. 

  

15.5. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA  

15.5.1 A responsabilidade pela Manutenção Preventiva dos veículos objeto da contratação será da empresa a 

ser CONTRATADA, devendo ser realizada nas periodicidades recomendadas pelas respectivas montadoras e 

constantes do Manual do Proprietário de cada veículo:  

 

15.6. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA  

15.6.1. A manutenção corretiva deverá ocorrer sempre que necessário para substituição de um componente do 

veículo por desgaste ou por quebra do mesmo;  

15.6.2. A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes de acidentes e avarias, contra sim e 

terceiro, danos material e pessoal. 

15.6.3.  A CONTRATADA deverá assumir integral e absoluta responsabilidade pelos veículos ora locados, 

desobrigando a CONTRATANTE de qualquer ônus, encargos, deveres e responsabilidade por defeitos, vícios 

aparentes ou ocultos, ou funcionamento insatisfatório dos aludidos bens e acidentes não cobertos pelo seguro 

citado no parágrafo anterior. 

15.6.4.  A CONTRATADA deverá substituir os veículos leves, pesado e maquinas, quando for necessário fazer 

qualquer tipo de manutenção preventiva ou corretiva pelo período da manutenção. 

15.6.5.  A CONTRATADA devera apresentar no ato da entrega do veículo locado a Police de segura com 

cobertura total conta sim, e terceiro, seguros vida do condutor e terceiro.   

 

15.7. QUANTO A PADRONIZAÇÃO  

15.7.1. Conforme solicitação da Prefeitura Municipal de Várzea Grande o qual será de responsabilidade da 

CONTRATANTE. 

 

15.8 QUANTO AS GARAGENS  

15.8.1 Os veículos locados, após o expediente deverão ser estacionados no pátio da sede da Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande, situada a Avenida Castelo Branco nº 2500 e em outras garagens de órgãos 

municipais ou qualquer outra que vierem a ser definidas pelo fiscal do contrato. 

 

15.9. QUANTO AOS OPERADORES  
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15.9.1. Os motoristas e operadores responsáveis pela operacionalização dos veículos deverão ser empregados 

da CONTRATADA, sem vínculo empregatício com o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.  

15.9.2. A CONTRATADA deverá seguir todas as normas e legislações dispostas na CLT - Consolidação das 

Leis do Trabalho e demais legislações pertinentes.  

15.9.3. Caso seja necessário e de acordo com as necessidades do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, a 

CONTRATADA deverá disponibilizar motoristas/operadores para a realização de segundo turno desde que 

devidamente renumerados de acordo com as leis vigentes e com a devida autorização da Secretaria Municipal 

Administração, através de emissão de ordens de serviços.   

15.9.4. Os quantitativos de motoristas/operadores para condução dos veículos locados poderá sofrer 

acréscimo ou supressão, de acordo com as necessidades do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, através da 

Secretaria Municipal de Administração que informará formalmente a CONTRATADA com antecedência mínima 

de 48 (quarenta e oito) horas quanto à grade de horário(s) de utilização dos caminhões.  

15.9.5. Todos os custos referentes à mão-de-obra dos motoristas/operadores, tais como: encargos sociais, 

adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade, tributos, impostos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, seguros, auxílios alimentação e refeição, auxílios e serviços médicos/odontológicos, auxílio 

transporte, auxílio funeral, custos financeiros, gratificações e adicionais, acertos e indenizações rescisórios 

trabalhistas e qualquer outro custo ou despesa que sejam justificáveis ou não, bem como, margens de erros 

deverão ser incluídos na composição do preço mensal do turno de trabalho.  

15.9.6. O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE poderá utilizar motoristas/ operadores de seu quadro de 

servidores de acordo com sua conveniência, necessidade e disponibilidade.  

15.9.7. Caso o motorista ou operador, não esteja, por qualquer motivo, satisfazendo as necessidades da 

Administração, o mesmo deverá ser substituído após solicitação do fiscal do contrato.  

 

15.10. QUANTO AS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO  

15.10.1.  A CONTRATADA será responsável pelo pagamento das infrações de trânsito praticadas por 

motoristas/operadores do seu quadro de empregados na condução dos veículos locados.  

15.10.2. No caso de motoristas e operadores que fazem parte do quadro de servidores do Município, 

empregados na condução de caminhões/ veículos / maquinas sob locação, caberá ao MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE o pagamento da respectiva multa.  

 

15.11.  QUANTO A COBERTURA SECURITÁRIA  

15.11.1.  Os veículos contratados sem motorista a CONTRATADA deverá segurar a frota, garantindo o 

seguro total. Apólices de seguro têm que ser com cobertura de 100%  de todas as despesas com acidente 

contra si e terceiro,  danos matérias e Humano, segura de vida para o condutor e terceiro, Tudo por conta da 

Contratada. 

15.11.2.  Os veículos contratados com motorista a CONTRATADA, deverá segurar a frota, garantindo no 

mínimo, cobertura complementar para Responsabilidade Civil a Terceiros por Danos Materiais (DM) e Pessoais 
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(DP), dispensando o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE por responsabilidade ou co-responsabilidade por 

quaisquer compromissos indenizatórios por perdas e danos de qualquer natureza. 

15.11.3. A CONTRATADA deverá apresentar a apólice de seguro, que será parte integrante do contrato, na 

data da entrega dos veículos, tendo que ser feito a renovação do mesmo em prazo lega, os veículos não 

poderão ficar locado sem cobertura de seguro. 

15.11.4.  No caso de culpa concorrente o Município se responsabilizará somente pelo pagamento da parte que 

incorreu em culpa. O prejuízo apurado/ sofrido pelo Município de Várzea Grande e não arcado pela 

CONTRATADA será descontado do valor total da próxima fatura.  

15.12. O contrato deverá ser firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 

inciso II da Lei Federal n.8.666/93.  

15.13 Os serviços deverão ser prestados ao Município de Várzea Grande, no perímetro urbano e zona 

rural, de acordo com a ordem de serviços a ser expedido pela secretaria solicitante. 

 

16 DA FORMA DE PAGAMENTO 

16.1. Os serviços correspondentes ao mês, fluente do dia 01 (um) de cada mês ao dia 30 (trinta) do mês, serão pagos 

contra fatura com vencimento marcado para 30 (trinta) dias do mês seguinte.  

16.2. A Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em 

conta corrente mantida pela CONTRATADA.  

16.3 As faturas deverão ser entregue à Secretaria Municipal de Administração/ Coordenadoria Geral de 

Transporte e Logística – em até o dia 05 (cinco) do mês seguinte, para apresentação da nota Fiscal/fatura à qual 

devem estar anexados:  

 a) Planilha com medições, devidamente corrigidas pelo (a) Secretario (a) tomador de serviço e com o devido 

atesto do fiscal do contrato;  

b) Totalização do valor a ser levado à composição da Fatura Mensal da CONTRATADA.  

16.4. A CONTRATADA deverá fornecer mensalmente, junto com as faturas, a apresentação, para fins de pagamentos 

estarão diretamente condicionados à apresentação, dos seguintes documentos (certidões vigentes de regularidade 

fiscal (MUNICIPAL, INSS, FGTS, CNDT, CND SEFAZ e CND PGE). 

16.5.  As faturas somente serão pagas à CONTRATADA após o cumprimento de todas as exigências estabelecidas, 

não podendo ser cobrados juros ou multas por atraso de pagamentos pela falta de documentos que deveriam ser 

apresentados pela CONTRATADA. 

 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

17.1. Executar o fornecimento de acordo com o especificado no Edital e no Anexo I, que faz parte deste 

instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer 

cláusula ou condição aqui estabelecida; 

17.2. Manter durante toda vigência contratual, as condições de regularidade documental apresentadas na licitação, 

sob pena de retenção financeira de seus créditos. 

17.3. Os veículos deverão ser disponibilizados em Várzea Grande/MT de acordo com a Ordem de Fornecimento 

emitida pela CONTRATANTE. 
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17.4. Os veículos deverão ser disponibilizados com seguro contra acidentes a terceiros, sem franquia e havendo 

franquia essa ficará a cargo da CONTRATADA, sendo a locação livre de quilometragem, tributos, encargos sociais e 

trabalhistas. 

17.5. Dispor de seguro dos veículos sob locação, o qual deverá ter cobertura contra perdas por responsabilidade civil, 

danos causados a terceiros e materiais sem compra da apólice, dispensado a CONTRATANTE de qualquer 

compromisso indenizatório, devendo o custo do seguro estar incluído no preço da locação. 

17.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações, se obriga a atender 

prontamente, bem como dar ciência a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, de qualquer anormalidade que 

verificar quando da execução do contrato. 

17.7. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, no tocante a execução do serviço, assim como ao 

cumprimento de todas as obrigações. 

17.8. Em eventual substituição de veículos por veículos reservas, fica a cargo da CONTRATANTE a retirada dos 

mesmos. 

17.9 Rastreador tem que atender o município com no mínimo 1(um) ponto de acesso sem restrições, devendo conter 

a especificações, Rastreador Dual, GSM/GPS,  Assistência Técnica  em todo estado, conter no mínimo  2 (dois) 

Chips, Posicionamento de no mínimo 3 em 3 Minutos, Acesso Área restrita para Atualização de dados, Comando de 

Bloqueio, Serviços via Web,  Controle de Frota via sistema, Sistema de Rastreamento,  Sensor de Painel, Relatório de 

posição simultânea da Frota, Relatório de Movimentação ignição, Relatório de Hodômetro e Horimitro, Relatório de 

historio de Posições, Relatório de eventos, Relatório de Excesso de Velocidade, Relatório de eventos de cerca 

elétrica, ponto de controle, Mapas PST,  mapa Gloogle Mapas e Earth, Identificação de Motorista, Hodrômetro,  Botão 

de Assistência, Evento de Alarme, Atualização de Posicionamento GSM, bateria Auxiliares, pacote de controle de 

Jornada de Motorista. 

17.10 Quando ocorrer multas a contratante encaminhara a notificação de infração imediatamente à 

contratada, tendo em vista que os motoristas dos veículos locados serão de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, salvo quando se tratar de veiculo sem condutor. 

17.11 Quando ocorrer avarias e ou sinistros a contratada será notificada imediatamente sobre o fato para que tome as 

providencias cabíveis, tendo em vista que toda avarias e sinistro, bem como sinistros que envolverem a terceiros, 

correrão as expensas da CONTRATADA. 

17.12 A contratada deverá disponibilizar a entrega dos veículos, após a emissão da ordem de serviço solicitando 

a entrega dos caminhões, ônibus, vans, máquinas, que serão utilizados, para a CONTRATADA, que terá o prazo de 

até 15 (quinze) dias no caso de veículos zero quilometro para disponibilizar no pátio da PREFEITURA MUNICÍPAL 

DE VÁRZEA GRANDE devidamente emplacados. No caso de veículos usados/seminovos, terá que disponibilizar em 

até 05 (cinco) dias corridos para a entrega. 

 

17.18. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS:  

17.18.1. A fornecedora é obrigada ainda:  

17.18.2. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, 
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vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

CONTRATANTE;  

17.18.3. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 

forem vítimas os seus empregados na execução dos serviços ou em conexão com ele;  

17.18.4. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 

relacionadas ao processo licitatório e ao presente contrato/ ata de registro de preços, 

originariamente ou vinculadas por prevenção, conexão ou continência; e,  

17.18.5. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 

atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da Contratante; 

17.18.6. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações, na 

Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal 09/2010.  

17.18.7 A CONTRATADA, às suas exclusivas expensas, segurará, contra perdas por acidentes de trabalho, 

todos os seus empregados utilizados na realização dos serviços, dispensando o MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE por responsabilidade ou co-responsabilidade por quaisquer compromissos indenizatórios por perdas 

e danos de qualquer natureza. Os custos securitários do(s) prêmio(s) de seguro(s), juntamente com o(s) 

custo(s) da(s) apólice(s) de seguro(s) e seus devidos impostos, objeto deste item, deverão ser incluídos no 

preço de locação. 

 

18 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

18.1. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de 

seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos. 

18.2. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar 

pertinentes para o bom cumprimento do objeto. 

18.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive 

permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependências, desde que 

respeitadas às normas de segurança. 

18.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições aqui estabelecidas; 

18.5. Caberá a Contratante promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 

permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 

18.6. Indicar pessoa responsável pela administração dos contratos. 

18.7. Receber os veículos, verificando o atendimento quanto às normatizações do Código de Trânsito Brasileiro, 

quantidade de combustível disponível, cabendo relatório, conforme o caso, e estado geral do veículo. 

18.8. Devolver o veículo a CONTRATADA, com a mesma quantidade de combustível recebida na retirada. 

18.9. Utilizar os veículos, exclusivamente, para os serviços de competência do Município, representado por seus 

órgãos/entidades, envolvendo transporte de pessoas, materiais, ferramentas e equipamentos, obedecendo aos limites 

estabelecidos pela fabricante do veículo quanto à capacidade de cada marca/modelo. 

18.10. O Município somente se responsabilizará pela execução dos seguintes serviços: 

a) Lavagem simples; 
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b) A guarda e o zelo dos veículos, que serão na sede na da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, situada 

na avenida Castelo Branco n. 2.500 e em outras garagens de órgãos municipais ou qualquer outra que vierem 

a ser definidas pelo fiscal do contrato. 

18.11. Fornecer, em tempo hábil, elementos suficientes e necessários à execução dos serviços contratados. 

18.12. A fatura de pagamento deverá ser emitida em 02 (duas) vias, contendo o descritivo dos gastos por órgão, 

entidade ou fundo, e entregue no setor competente do respectivo Núcleo Sistêmico e caberá ao setor de competente 

da Contratante conferir e atestar a 1ª e a 2ª via da fatura de pagamento, no prazo de até 3 (três) dias após o 

recebimento. 

18.13. O setor competente deverá encaminhar ao Setor Financeiro competente a 1ª via da fatura para pagamento à 

Secretaria de Municipal de que o serviço fora prestado, sendo que a 2ª via deverá ser devolvida ao fornecedor dos 

serviços para confecção e emissão da Nota Fiscal Global. 

18.14. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente a liquidação qualquer obrigação que lhe 

for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 

18.15. Exercer a fiscalização dos serviços por profissionais especialmente designados. 

18.16. Recolher os veículos, após a jornada de trabalho nas instalações da CONTRATANTE salvo exceções 

necessárias por motivos operacionais, oficialmente autorizadas. 

18.17. Registrar a utilização, controle e gestão dos veículos, conforme orientação da CONTRATANTE. 

18.18. Incluir o número de chassi ou a placa do objeto a ser locado na nota fiscal sempre que existir, para efeitos de 

controle interno. 

18.19. Notificar e Comunicar a CONTRATADA e de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos serviços. 

18.20. Fornecer a contratada até o 3º (terceiro) dia útil do mês subseqüente a quilometragem mensal de cada veículo 

fornecido/contratado, através de e-mail ou encaminhado de ofício na sede/filial da empresa. 

18.21. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela 

empresa contratada. 

 

19 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

19.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato ou pelo atraso injustificado na execução do contrato 

sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no Art. 86 e Art. 87 da Lei nº. 8.666/93; a 

Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções: 

I. ADVERTÊNCIA 

19.1.1 A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes 

casos: 

a. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que 

não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa; 

b. Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, 

desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão 

temporária ou inidoneidade; 

c. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos 

serviços da CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais 
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grave; 

d. Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo não 

superior ao estipulado no contrato. 

II. MULTA 

19.1.2 Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento 

convocatório ou no contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL 

correspondente a: 

a. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos materiais ou 

serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

i. O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em 

dias corridos, a partir do 1º dia útil subseqüente ao término do prazo ajustado 

em até 20 (vinte) dias; 

b. 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do 

objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;  

c. 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho, pelo 

descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega; 

d. 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido o prazo 

estabelecido no item 16.2, dentro do prazo de validade da proposta e não comparecendo à 

Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do contrato. 

19.1.3 A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, 

previamente autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos efetivamente 

verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou 

modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal. 

19.1.4 A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança 

Administrativa ou Judicial. 

19.1.5 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou 

fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

III. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

19.1.6 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos 

inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo 

defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação. 

19.1.7 A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 
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CONTRATANTE poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

I. por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

a. atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham 

acarretado prejuízos para a CONTRATANTE; 

b. execução insatisfatória dos fornecimentos e/ou serviços contratados; 

II. por 02 (dois) anos, quando a ADJUDICADA/CONTRATADA: 

a. não concluir os fornecimentos e/ou os serviços contratados; 

b. se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que 

diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 

c. prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste 

ajuste; 

d.  cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, 

ensejando a rescisão do contrato. 

IV. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

19.1.8 Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sansão aplicada com base no inciso anterior. 

19.1.9 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública 

será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à 

ADJUDICADA/CONTRATADA nos casos a seguir indicados: 

1. condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

2. prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

3. demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão 

contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

a. praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que 

evidenciem interesses excusos ou má-fé; 

b. apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 

c. reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços 

objeto deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito. 

19.2 Independentemente das sanções administrativas a que se refere o item 18 do Edital, a 

CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a inadimplência 

acarretar prejuízos ao órgão contratante. 
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19.3 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa previa do 

interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

20 DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

20.1 O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para homologação. 

20.2 A anulação do procedimento licitatório induz à da Ata de Registro de Preço. 

20.3 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei 8.666/93.  

20.4 Fica facultado a Administração, quando o convocado não comparecer no prazo de até 02 (dois) 

dias para assinatura da Ata de Registro de Preços, não apresentar situação regular no ato da assinatura 

ou, ainda, recusar-se a assiná-la, injustificadamente, dentro do prazo e condições estabelecidos, 

convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação sem prejuízo das multas previstas 

no edital, na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais. 

20.5 Uma vez assinada a Ata de Registro de Preço, assume o compromisso de atender durante o prazo 

de sua vigência os pedidos realizados, quando então será celebrado o contrato, específico para tal, 

estabelecendo quantidades, prazo de entrega, etc. 

20.6 A Ata de Registro de Preço poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como 

Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho, elaborada pela Superintendência de Compras da PMVG/MT 

em conformidade com o disposto no Art. 62 da Lei 8.666/93. 

20.7 A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no 

Art. 65 da Lei 8666/93. 

20.8 O preço vigente a Ata de Registro de Preço manter-se-á inalterado pelo período de vigência. 

20.9 Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os preços 

praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente 

constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado a época do Contrato – equação 

econômico-financeira. 

20.10 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame, 

farão parte integrante do Contrato ou Instrumento equivalente, independente de transcrição. 

20.11 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a 

contratação, ficam as Licitantes não contratadas liberadas dos compromissos assumidos. 

 

21 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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21.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 

público, a finalidade e a segurança da contratação.  

21.2 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou de outras propostas, de acordo com o §3º do art. 48 da Lei 8.666/93. 

21.3 No julgamento da habilitação e das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. (Art. 26 § 3º Dec. n. 5.450/05). 

21.4 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria 

ata.  

21.5 Os Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas para este 

certame, sendo responsável por esses custos, independentemente do resultado do processo licitatório. 

21.6 Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

21.7 Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de 

qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) 

anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8.666/93.  

21.8 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantindo o direito prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 

Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. 

21.9 Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão divulgados no Mural de 

Licitações e no sítio da Prefeitura. 

21.10 Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição 

para retirada no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT após a 

celebração do contrato com as licitantes vencedoras. 

21.11 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo(a) Pregoeiro(a)de acordo com as 

Leis vigentes.  

21.12 A adjudicação do resultado desta licitação não implicará direito à homologação. 

21.13 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

21.14 Como condição para celebração do contrato e pagamento, o licitante vencedor deverá manter as 

mesmas condições de habilitação. 

21.15 Assegura-se ao Município de Várzea Grande o direito de: 



 

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 

 

 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051  

31 

21.15.1 Revogar a presente licitação por razões de interesse público (art.49, caput, da Lei 

8.666/93), decorrente de fato superveniente; devidamente comprovado; 

21.15.2 Adiar a data da sessão pública. 

21.16 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentos relativos à presente licitação. 

21.17 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, 

será competente o foro da Comarca do Município de Várzea Grande/MT. 

22 Integram este Edital: 

Várzea Grande – MT, 27 de fevereiro de 2015. 
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ANEXO I 

  TERMO DE REFERÊNCIA N. 36/2014  

1. SECRETARIA GESTORA: ADMINISTRAÇÃO 

1.1 – DEMAIS SECRETARIAS: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 

SECRETARIA DE SAUDE.  

 

1.2 – SECRETARIOS: Celso Alves Barreto Albuquerque, Silvio Aparecido Fidélis, Jonas Sebastião da Silva e Daoud 

Mohd Khamis Jaber Abdallah. 

 

2. DO NÚMERO DA CI DE ORIGEM N. 563/2014.   DATA: 13/10/2014 

 

3. DO OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Capacitada na Prestação de 

Serviços na Locação de Veículos, Caminhões, Ônibus, Micro-Ônibus, Vans e Máquinas, incluindo mão de obra 

(operadores/com e sem motorista) e seguro dos veículos leves, pesados e maquinas, para atender todas as 

secretarias do Município de Várzea Grande/MT, por um período de 12 meses. 

 
4. DA JUSTIFICATIVA:  

 

Justifica-se a contratação pela necessidade da viabilização dos serviços de transporte relacionados ao 

transporte institucional, ao cumprimento das atividades finalísticas das Secretarias, bem como do cumprimento de 

atividades, demandas e rotinas que exijam o deslocamento de servidores públicos, materiais, documentos e pequenas 

cargas, necessários ao bom andamento dos serviços do Município de Várzea Grande. 

 
5. AS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS DOS SERVICOS: 

 

Item Especificações Quant. Unid. Quant. 

Total 

01 VEICULOS LEVE DE PASSAGEIRO C/ AR 1.0 04 PORTAS 
(PREVENTIVO E CORRETIVO) DE PEÇA E ACESSÓRIO CÂMBIO 
MANUAL (COM SEGURO DO VEICULO). SEM MOTORISTA, 

DEVERÁ SER INDICADA MARCA E MODELO. DEVERÃO A 
PARTIR DO ANO 2013 DE FABRICAÇÃO  
COM RASTRIADOR E ADESIVADOS COM LOGO DO MUNICIPIO 
CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA PREFEITURA. 

35 MENSAL 420 

02 VEICULOS LEVE DE PASSAGEIRO C/ AR 1.6 04 PORTAS 
(PREVENTIVO E CORRETIVO) DE PEÇA E ACESSÓRIO CÂMBIO 
MANUAL (COM SEGURO DO VEICULO). SEM MOTORISTA, 

DEVERÁ SER INDICADA MARCA E MODELO. DEVERÃO A 
PARTIR DO ANO 2013 DE FABRICAÇÃO 
SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM LOGO DO 
MUNICIPIO CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA 
PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO BENS, CONTRA SIM E 
TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO CONDUTOR, PASSAGEIROS  
E TERCEIROS. 

10 MENSAL 120 

03 VEICULO UTILITARIO LEVE TIPO C/ AR (PICKUP CABINE 
SIMPLES, MÍNIMO 1.4, CÂMBIO MANUAL, 02 PORTAS, COM 
SEGURO DO VEICULO. SEM MOTORISTA, DEVERÁ SER 

08 MENSAL 96 
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INDICADA MARCA E MODELO. DEVERÃO SER A PARTIR DO 
ANO 2013 DE FABRICAÇÃO. 
SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM LOGO DO 
MUNICIPIO CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA 
PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO BENS, CONTRA SIM E 
TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO CONDUTOR, PASSAGEIROS  
E TERCEIROS 

04 CAMINHONETE CABINE DUPLA 05 PASSAGEIROS, C/ AR 05 
MARCHAS  PICK-UP BICOMBUSTÍVEL (FLEX), NO MINIMO 2.2 
CV. COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 
SEGURO DO VEICULO. SEM MOTORISTA, DEVERÁ SER A 

PARTIR DO ANO 2013 DE FABRICAÇÃO. SISTEMA DE 
RASTRIADOR E ADESIVADOS COM LOGO DO MUNICIPIO 
CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA 
PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO BENS, CONTRA SIM E 
TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO CONDUTOR, PASSAGEIROS  
E TERCEIROS 

08 MENSAL 96 

05 CAMINHONETE CABINE DUPLA 05 PASSAGEIROS, C/ AR 05 
MARCHAS  PICK-UP COMBUSTIVEL DISEL NO MINIMO 2.2 CV. 
COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SEGURO 
DO VEICULO. SEM MOTORISTA, DEVERÁ SER INDICADA 

MARCA E MODELO. DEVERÃO A PARTIR DO ANO 2013 DE 
FABRICAÇÃO).SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM 
LOGO DO MUNICIPIO CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO 
PELA PREFEITURA 

08 MENSAL 96 

06 VEÍCULO ANO/MODELO, NO MÍNIMO, CORRESPONDENTE AO 
ANO DA CONTRATAÇÃO, DE LINHA DE PRODUÇÃO NACIONAL, 
TIPO STATION WAGON, COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: COM NO MÍNIMO MOTOR 1.6 OU 
SUPERIOR, BI-COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL), 05 
(CINCO) PORTAS, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 05 
(CINCO) PASSAGEIROS, INCLUINDO O CONDUTOR, 
SUSPENSÃO ELEVADA E REFORÇADA, COM PROTETOR DE 
CÁRTER E CÂMBIO. CÂMBIO COM 05 (CINCO) OU MAIS 
MARCHAS SINCRONIZADAS À FRENTE E UMA À RÉ, DIREÇÃO 
HIDRAULICA CONVENCIONAL. AR CONDICIONADO, VIDROS E 
TRAVAS ELÉTRICAS NAS 04 (QUATRO) PORTAS, 
DESEMBAÇADOR DE VIDRO TRASEIRO, CINTOS DE 
SEGURANÇA DIANTEIROS RETRÁTEIS DE TRÊS PONTOS E 
REGULAGEM EM ALTURA, CINTOS LATERAIS TRASEIROS 
RETRÁTEIS DE TRÊS PONTOS, RETROVISORES EXTERNOS 
COM COMANDO ELÉTRICO, JOGO DE TAPETES, PROTETOR DE 
CARTER, PÁRA-CHOQUE PINTADOS NA COR DO VEÍCULO, 
RODA PADRÃO MINIMO ARO R14, SISTEMA DE ALARME 
ANTIFURTO. PORTA MALAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 420 l. 
E TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO 
ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN, EMISSÕES 
MAXIMAS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE CONTROLE DE 
POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULO AUTOMOTORES (PROCONVE). 
O VEÍCULO DEVE CONTER BAGAGEIRO DE TETO. TROCA DE 
PNEUS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO 
T.W.I. TREAD WEAR INDICATOR, OU QUANDO O SULCO 
ATINGIR 1.6MM. OS VEÍCULOS DEVERÃO SER NA COR 
BRANCA. VEÍCULOS. DEVERÃO ESTAR EQUIPADOS COM GPS). 
SEM MOTORISTA, DEVERÁ SER INDICADA MARCA E MODELO. 

DEVERÃO SER NOVOS (ZERO KM), DEVENDO SER 
SUBSTITUIDO APÓS 130.000,00 km.SISTEMA DE RASTRIADOR E 
ADESIVADOS COM LOGO DO MUNICIPIO CONFORME ARTE 
QUE SERA FORNECIDO PELA PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO 

12 MENSAL 144 
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BENS, CONTRA SIM E TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO 
CONDUTOR, PASSAGEIROS  E TERCEIROS 

07 LOCAÇÃO DE KOMBI OU SIMILAR, MOTOR 1.400, CAPACIDADE 
MÍNIMA PARA 08 PASSAGEIROS, COR BRANCO, COM SEGURO 
DO VEICULO. SEM MOTORISTA, DEVERÁ SER INDICADA 

MARCA E MODELO. DEVERÃO A PARTIR DO ANO 2011 DE 
FABRICAÇÃO).SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM 
LOGO DO MUNICIPIO CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO 
PELA PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO BENS, CONTRA SIM E 
TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO CONDUTOR, PASSAGEIROS  
E TERCEIROS 

09 MENSAL 108 

08 VEÍCULO, TIPO VAN, MOTOR DIESEL, POTENCIA MÍNIMA DE 120 
CV, COM NO MÍNIMO 16 LUGARES, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 
AR CONDICIONADO, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS 
EXIGIDOS PELO CONTRAN. CERTIFICADO DE SEGURANÇA 
VEICULAR E DE EMISSÃO DE POLUENTES EMITIDO POR 
ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO PELO INMETRO E 
LICENCIADO PELO DENATRAN, COM SEGURO DO VEICULO. 
SEM MOTORISTA, DEVERÁ SER INDICADA MARCA E MODELO. 

DEVERÃO A PARTIR DO ANO 2013 DE FABRICAÇÃO). SISTEMA 
DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM LOGO DO MUNICIPIO 
CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA 
PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO BENS, CONTRA SIM E 
TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO CONDUTOR, PASSAGEIROS  
E TERCEIROS 

09 MENSAL 108 

09 VEÍCULO, TIPO VAN, TETO ALTO, ESPECIAL PARA 
TRANSPORTE DE PNES MOTOR DIESEL, POTENCIA MÍNIMA DE 
120 CV, COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRANSPORTE PARA 
DE 04 CADEIRANTES ACOMPANHADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 
COM AR CONDICIONADO, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS 
EXIGIDOS PELO CONTRAN. CERTIFICADO DE SEGURANÇA 
VEICULAR E DE EMISSÃO DE POLUENTES EMITIDO POR 
ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO PELO INMETRO E 
LICENCIADO PELO DENATRAN. COM SEGURO DO VEICULO. 
SEM MOTORISTA, DEVERÁ SER INDICADA MARCA E MODELO. 

DEVERÃO SER A PARTIR DO ANO 2010 DE FABRICAÇÃO. 
SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM LOGO DO 
MUNICIPIO CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA 
PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO BENS, CONTRA SIM E 
TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO CONDUTOR, PASSAGEIROS  
E TERCEIROS 

03 MENSAL 36 

10 ÔNIBUS URBANO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SERVIDORES 
COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 36 PASSAGEIROS SENTADOS, 
EQUIPADO COM BAGAGEIRO PARA TRANSPORTE DE 
FERRAMENTAS. REGISTRO JUNTO A AGER ANTT. COM 
SEGURO DO VEICULO COM MOTORISTA, DEVERÁ SER 

INDICADA MARCA E MODELO. DEVERÃO SER A PARTIR DO 
ANO 2000 DE FABRICAÇÃO. SISTEMA DE RASTRIADOR E 
ADESIVADOS COM LOGO DO MUNICIPIO CONFORME ARTE 
QUE SERA FORNECIDO PELA PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO 
BENS, CONTRA SIM E TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO 
CONDUTOR, PASSAGEIROS  E TERCEIROS 

05 MENSAL 60 

11 ÔNIBUS URBANO/RURAL, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, 
SERVIDORES COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 
PASSAGEIROS SENTADOS, EQUIPADO COM BAGAGEIRO PARA 
TRANSPORTE DE FERRAMENTAS. REGISTRO JUNTO A AGER 
ANTT. COM SEGURO DO VEICULO COM MOTORISTA, DEVERÁ 

SER INDICADA MARCA E MODELO. DEVERÃO SER A PARTIR DO 
ANO 2000 DE FABRICAÇÃO. SISTEMA DE RASTRIADOR E 

10 MENSAL 120 
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ADESIVADOS COM LOGO DO MUNICIPIO CONFORME ARTE 
QUE SERA FORNECIDO PELA PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO 
BENS, CONTRA SIM E TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO 
CONDUTOR, PASSAGEIROS  E TERCEIROS 

12 ÔNIBUS URBANO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SERVIDORES 
COM CAPACIDADE PARA 60 PASSAGEIROS, SENTADOS 
EQUIPADO COM BAGAGEIRO PARA TRANSPORTE DE 
FERRAMENTAS. REGISTRO JUNTO A AGER ANTT. COM 
SEGURO DO VEICULO COM MOTORISTA, DEVERÁ SER 

INDICADA MARCA E MODELO. DEVERÃO SER A PARTIR DO 
ANO 2000 DE FABRICAÇÃO. 
SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM LOGO DO 
MUNICIPIO CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA 
PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO BENS, CONTRA SIM E 
TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO CONDUTOR, PASSAGEIROS  
E TERCEIROS 

03 MENSAL 36 

13 MICRO-ÔNIBUS URBANO/COMUM, MOTOR DIESEL DE 04 
CILINDROS, POTENCIA MÍNIMA DE150 CV,  COMPOSTO DE 
CHASSI: CARROCERIA, COM ESTRUTURA DE AÇO 
GALVANIZADO, REVESTIMENTO EXTERNO DAS LATERAIS EM 
ALUMÍNIO, FRENTE E TRASEIRA EM FIBERGLASS, PORTA 
LATERAL DO LADO DIREITO COM CONTROLE DE ABERTURA E 
FECHAMENTO PNEUMÁTICO CONTROLADA PELO MOTORISTA 
(COM CHAVE NA PARTE EXTERNA) PARA ACESSO DE 
PASSAGEIROS, POLTRONAS SOFT (NO MÍNIMO 23 LUGARES), 
COM SEGURO DO VEICULO COM MOTORISTA, DEVERA SER 

INDICADA MARCA E MODELO. DEVERÃO SER A PARTIR DO 
ANO 2005 DE FABRICAÇÃO. 
COM SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM LOGO DO 
MUNICIPIO CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA 
PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO BENS, CONTRA SIM E 
TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO CONDUTOR, PASSAGEIROS  
E TERCEIROS 

03 MENSAL 36 

14 MICRO-ÔNIBUS URBANO, ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE 
PNES, MOTOR DIESEL DE 04 CILINDROS, POTENCIA MÍNIMA 
DE150 CV,  COMPOSTO DE CHASSI: CARROCERIA, COM 
ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIMENTO 
EXTERNO DAS LATERAIS EM ALUMÍNIO, FRENTE E TRASEIRA 
EM FIBERGLASS, PORTA LATERAL DO LADO DIREITO COM 
CONTROLE DE ABERTURA E FECHAMENTO PNEUMÁTICO 
CONTROLADA PELO MOTORISTA (COM CHAVE NA PARTE 
EXTERNA) PARA ACESSO DE PASSAGEIROS, POLTRONAS 
SOFT (NO MÍNIMO 23 LUGARES), COM SEGURO DO VEICULO 
COM MOTORISTA, DEVERA SER INDICADA MARCA E MODELO. 
DEVERÃO SER A PARTIR DO ANO 2005 DE FABRICAÇÃO. COM 

SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM LOGO DO 
MUNICIPIO CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA 
PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO BENS, CONTRA SIM E 
TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO CONDUTOR, PASSAGEIROS  
E TERCEIROS 

02 MENSAL 24 

15 CAMINHÃO PIPA (TRUCK), EQUIPADO COM TRAÇÃO 6X2, 
MOTOR DIESEL, PESO BRUTO TOTAL 22.000 KG, COM 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 LITROS CONSTRUÍDO EM AÇO 
CARBONO, ACESSÓRIOS: BARRA IRRIGADEIRA, ESGUICHOS 
BICO DE PATO, MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, SUCÇÃO, SAÍDA 
POR PRESSÃO, BOMBA ACIONADA POR TOMADA DE FORÇA 
ACOPLADA A CAIXA DE MARCHAS DO VEICULO POR CARDAM 
HOMOCINETICO COM SEGURO DO VEICULO, COM MOTORISTA, 
DEVERA SER INDICADA MARCA E MODELO. DEVERÃO SER A 

06 MENSAL 72 
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PARTIR DO ANO 2000 DE FABRICAÇÃO. SISTEMA DE 

RASTRIADOR E ADESIVADOS COM LOGO DO MUNICIPIO 
CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA PREFEITURA 

16 CAMINHÃO CAÇAMBÃO BASCULANTE, TIPO CARRETA 
EQUIPADO COM TRAÇÃO 6 EIXO, MOTOR DIESEL COM 
POTENCIA MÍNIMA DE 240 CV, PESO BRUTO TOTAL DE 35.000 
KG OU MAIS, CABINE, CAÇAMBA SOBRE CHASSIS MODELO 
CONVENCIONAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 21,00M³, COM 
ACIONAMENTO DIRETO DE 02 CILINDROS HIDRÁULICOS, COM 
TOMADA DE FORÇA, BOMBA HIDRÁULICA, CAIXA DE CARGA 
CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL COM 
CANTOS ARREDONDADOS, TAMPA TRASEIRA COM ABERTURA 
NORMAL MAIS LATERAL TIPO "PORTEIRA", COM TRAVAMENTO 
AUTOMÁTICO. COM SEGURO DO VEICULO, COM MOTORISTA, 

DEVERÁ SER INDICADA MARCA E MODELO. DEVERÃO SER A 
PARTIR DO ANO 2000 DE FABRICAÇÃO. COM SISTEMA DE 
RASTRIADOR E ADESIVADOS COM LOGO DO MUNICIPIO 
CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA 
PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO BENS, CONTRA SIM E 
TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO CONDUTOR, PASSAGEIROS  
E TERCEIROS 

02 MENSAL 24 

17 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE (TRUCK), EQUIPADO COM 
TRAÇÃO 6X2, MOTOR DIESEL COM POTENCIA MÍNIMA DE 220 
CV, PESO BRUTO TOTAL DE 22.000 KG OU MAIS, CAÇAMBA 
SOBRE CHASSIS MODELO CONVENCIONAL COM CAPACIDADE 
DE ATÉ 12 M³, COM ACIONAMENTO POR PISTÕES 
HIDRÁULICOS, CAIXA DE CARGA COM CANTOS 
ARREDONDADOS, CONSTRUÍDA EM AÇO ESTRUTURAL 
REFORÇADOS POR COSTELAS DOBRADAS EM PERFIL “U”, 
TAMPA TRASEIRA COM ABERTURA NORMAL BASCULANTE 
MAIS LATERAL TIPO “PORTEIRA”, COM TRAVAMENTO 
AUTOMÁTICO, PARA CHOQUE, FAIXAS REFLETIVAS. COM 
SEGURO DO VEICULO, COM MOTORISTA, DEVERÁ SER 

INDICADA MARCA E MODELO. DEVERÃO SER A PARTIR DO 
ANO 2000 DE FABRICAÇÃO. COM SISTEMA DE RASTRIADOR E 
ADESIVADOS COM LOGO DO MUNICIPIO CONFORME ARTE 
QUE SERA FORNECIDO PELA PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO 
BENS, CONTRA SIM E TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO 
CONDUTOR, PASSAGEIROS  E TERCEIROS 

15 MENSAL 180 

18 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE (TRUCK), EQUIPADO COM 
TRAÇÃO 6X4, MOTOR DIESEL COM POTENCIA MÍNIMA DE 220 
CV, PESO BRUTO TOTAL DE 22.000 KG OU MAIS, CAÇAMBA 
SOBRE CHASSIS MODELO CONVENCIONAL COM CAPACIDADE 
DE ATÉ 12 M³, COM ACIONAMENTO POR PISTÕES 
HIDRÁULICOS, CAIXA DE CARGA COM CANTOS 
ARREDONDADOS, CONSTRUÍDA EM AÇO ESTRUTURAL 
REFORÇADOS POR COSTELAS DOBRADAS EM PERFIL “U”, 
TAMPA TRASEIRA COM ABERTURA NORMAL BASCULANTE 
MAIS LATERAL TIPO “PORTEIRA”, COM TRAVAMENTO 
AUTOMÁTICO, PARA CHOQUE, FAIXAS REFLETIVAS. COM 
SEGURO DO VEICULO, COM MOTORISTA, DEVERÁ SER 

INDICADA MARCA E MODELO. DEVERÃO SER A PARTIR DO 
ANO 2000 DE FABRICAÇÃO. COM SISTEMA DE RASTRIADOR E 
ADESIVADOS COM LOGO DO MUNICIPIO CONFORME ARTE 
QUE SERA FORNECIDO PELA PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO 
BENS, CONTRA SIM E TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO 
CONDUTOR, PASSAGEIROS  E TERCEIROS 

10 MENSAL 120 
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19 CAMINHÃO (TOCO), MOTOR A DIESEL, PESO BRUTO TOTAL 
9.500 KG OU MAIS, COM CARROCERIA TIPO BAÚ DE ALUMÍNIO 
COM NO MÍNIMO 7,00 METROS DE COMPRIMENTO, COM 
PORTAS LATERAL E TRASEIRA. COM SEGURO DO VEICULO, 
COM MOTORISTA, DEVERA SER INDICADA MARCA E MODELO. 

DEVERÃO SER A PARTIR DO ANO 2000 DE FABRICAÇÃO.  COM 
SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM LOGO DO 
MUNICIPIO CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA 
PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO BENS, CONTRA SIM E 
TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO CONDUTOR, PASSAGEIROS  
E TERCEIROS 

04 MENSAL 48 

20 CAMINHÃO (TRUCK), EQUIPADO COM TRAÇÃO 6X2, MOTOR 
DIESEL, POTENCIA MÍNIMA DE 150 CV, PESO BRUTO TOTAL 
22.000 KG OU MAIS, CARROCERIA DE MADEIRA.  COM SEGURO 
DO VEICULO, COM MOTORISTA, DEVERÁ SER INDICADA 

MARCA E MODELO. DEVERÃO SER A PARTIR DO ANO 2000 DE 
FABRICAÇÃO.  COM SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS 
COM LOGO DO MUNICIPIO CONFORME ARTE QUE SERA 
FORNECIDO PELA PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO BENS, 
CONTRA SIM E TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO CONDUTOR, 
PASSAGEIROS  E TERCEIROS 

04 MENSAL 48 

21 CAMINHÃO (TOCO), EQUIPADO COM TRAÇÃO 4X2, MOTOR 
DIESEL, POTENCIA MÍNIMA DE 150 CV, PESO BRUTO TOTAL 
9.500 KG OU MAIS, CARROCERIA DE MADEIRA. COM SEGURO 
DO VEICULO, COM MOTORISTA, DEVERÁ SER INDICADA 

MARCA E MODELO. DEVERÃO SER A PARTIR DO ANO 2000 DE 
FABRICAÇÃO.  COM SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS 
COM LOGO DO MUNICIPIO CONFORME ARTE QUE SERA 
FORNECIDO PELA PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO BENS, 
CONTRA SIM E TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO CONDUTOR, 
PASSAGEIROS  E TERCEIROS 

02 MENSAL 24 

22 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PESO OPERACIONAL MÍNIMO 

21.000 KG, POTÊNCIA LIQUIDA MÍNIMA 148 HP, MOTOR DIESEL 

TURBO ALIMENTADO, CAÇAMBA/CONCHA CONVENCIONAL, 

CAPACIDADE MÍNIMA PARA 1,2 M³, LANÇA MÍNIMA DE 5,6 

METROS, MÍNIMO DE 2,4 METROS, CABINE FECHADA COM AR 

CONDICIONADO DE FÁBRICA. COM OPERADOR, DEVERÁ SER 

INDICADA MARCA E MODELO. 

01 MENSAL 12 

23 RETRO ESCAVADEIRA, TRAÇÃO (4X2), MOTOR DIESEL 04 
CILINDROS, COM POTENCIA LIQUIDA MÍNIMA DE 92 HP, 
TRANSMISSÃO DE 04 VELOCIDADES SINCRONIZADAS E 
INVERSOR HIDRÁULICO, COMANDO SERVO ASSISTIDO, 
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL (EIXO TRASEIRO) FREIOS A 
BANHO DE ÓLEO NAS RODAS TRASEIRAS, DIREÇÃO 
HIDROSTÁTICA, SISTEMA HIDRÁULICO DE CENTRO ABERTO 
ALIMENTADO POR BOMBA DE ENGRENAGENS, 
CAÇAMBA/CONCHA FRONTAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 
0,80 M³ COM DENTES, BRAÇO DE ESCAVAÇÃO TRASEIRA E 
CAÇAMBA PADRÃO, BUZINA, ALARME DE RÉ, TRAVAS DE 
SEGURANÇA, ASSENTO GIRATÓRIO MULTIAJUSTAVEL COM 
SUSPENSÃO E CINTO DE SEGURANÇA, TOLDO ROPS, COM 
PARA BRISA, LIMPADOR E LAVADOR, ESPELHOS 
RETROVISORES, PESO OPERACIONAL MÍNIMO 6.500 KG. COM 
OPERADOR, DEVERÁ SER INDICADA MARCA E MODELO. COM 

SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM LOGO DO 
MUNICIPIO CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA 
PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO BENS, CONTRA SIM E 
TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO CONDUTOR, PASSAGEIROS  

05 MENSAL 60 
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E TERCEIROS 

24 RETRO ESCAVADEIRA, TRAÇÃO (4X4), MOTOR DIESEL 04 
CILINDROS, COM POTENCIA LIQUIDA MÍNIMA DE 92 HP, 
TRANSMISSÃO DE 04 VELOCIDADES SINCRONIZADAS E 
INVERSOR HIDRÁULICO, COMANDO SERVO ASSISTIDO, 
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL (EIXO TRASEIRO) FREIOS A 
BANHO DE ÓLEO NAS RODAS TRASEIRAS, DIREÇÃO 
HIDROSTÁTICA, SISTEMA HIDRÁULICO DE CENTRO ABERTO 
ALIMENTADO POR BOMBA DE ENGRENAGENS, 
CAÇAMBA/CONCHA FRONTAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 
0,80 M³ COM DENTES, BRAÇO DE ESCAVAÇÃO TRASEIRA E 
CAÇAMBA PADRÃO, BUZINA, ALARME DE RÉ, TRAVAS DE 
SEGURANÇA, ASSENTO GIRATÓRIO MULTIAJUSTAVEL COM 
SUSPENSÃO E CINTO DE SEGURANÇA, TOLDO ROPS, COM 
PARA BRISA, LIMPADOR E LAVADOR, ESPELHOS 
RETROVISORES, PESO OPERACIONAL MÍNIMO 6.500 KG. COM 
OPERADOR, DEVERÁ SER INDICADA MARCA E MODELO. COM 

SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM LOGO DO 
MUNICIPIO CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA 
PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO BENS, CONTRA SIM E 
TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO CONDUTOR, PASSAGEIROS  
E TERCEIROS 

2500 HORAS 2500 

25 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO (PD), EQUIPADO COM 

MOTOR DIESEL TURBO ALIMENTADO PRÉ-RESFRIADO, COM 

POTÊNCIA MÍNIMA DE 120 HP, C.A 25  TRANSMISSÃO 

HIDROSTÁTICA, TAMBOR NA VERSÃO “PATAS”, VIBRAÇÃO COM 

SISTEMA HIDRÁULICO INDEPENDENTE DIRETO NO EIXO, PESO 

OPERACIONAL MÍNIMO DE 10.000 KG COM TOLDO SOLAR PARA 

OPERADOR. COM OPERADOR, DEVERA SER INDICADA MARCA 

E MODELO. COM SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS 

COM LOGO DO MUNICIPIO CONFORME ARTE QUE SERA 

FORNECIDO PELA PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO BENS, 

CONTRA SIM E TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO CONDUTOR, 

PASSAGEIROS  E TERCEIROS 

02 MENSAL 24 

26 ROLO COMPACTADOR LISO, EQUIPADO COM MOTOR DIESEL 

TURBO ALIMENTADO PRÉ-RESFRIADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 

80 HP, C.A 25  TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA, TAMBOR NA 

VERSÃO “LISA”, VIBRAÇÃO COM SISTEMA HIDRÁULICO 

INDEPENDENTE DIRETO NO EIXO, PESO OPERACIONAL 

MÍNIMO DE 2.000 KG COM TOLDO SOLAR PARA OPERADOR. 

COM OPERADOR, DEVERA SER INDICADA MARCA E MODELO. 

COM SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM LOGO DO 

MUNICIPIO CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA 

PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO BENS, CONTRA SIM E 

TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO CONDUTOR, PASSAGEIROS  

E TERCEIROS 

02 MENSAL 24 

27 TRATOR ESTEIRA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 HP, PESO 

MÍNIMO OPERACIONAL DE 11.000 KG., COM ESCARIFICADOR 

TRASEIRO, CAPACIDADE MÍNIMA DE LÂMINA DE 3,16 M³. COM 

OPERADOR, DEVERÁ SER INDICADA MARCA E MODELO. COM 

SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM LOGO DO 

01 MENSAL 12 
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MUNICIPIO CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA 

PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO BENS, CONTRA SIM E 

TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO CONDUTOR, PASSAGEIROS  

E TERCEIROS 

28 TRATOR ESTEIRA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 HP, PESO 

MÍNIMO OPERACIONAL DE 11.000 KG., COM ESCARIFICADOR 

TRASEIRO, CAPACIDADE MÍNIMA DE LÂMINA DE 3,16 M³. COM 

OPERADOR, DEVERÁ SER INDICADA MARCA E MODELO. COM 

SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM LOGO DO 

MUNICIPIO CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA 

PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO BENS, CONTRA SIM E 

TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO CONDUTOR, PASSAGEIROS  

E TERCEIROS 

2000 HORAS 2000 

29 PÁ CARREGADEIRA DE RODAS, MOTOR DIESEL DE 06 

CILINDROS, TURBO ALIMENTADO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 

123HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 10.000 KG, 

CAÇAMBA/CONCHA MÍNIMA DE 1,70M³, PNEUS 17,5 X 25, 

CARGA ESTÁTICA DE TOMBAMENTO MÍNIMO EM MÁXIMA 

ARTICULAÇÃO DE 6.810 KGF, FORÇA DE DESAGREGAÇÃO 

MÍNIMA DE 8.070 KGF, CABINE FECHADA COM AR 

CONDICIONADO, SISTEMA DE FREIO ÚMIDO (EM BANHO DE 

ÓLEO). COM OPERADOR, DEVERÁ SER INDICADA MARCA E 

MODELO.  COM SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM 

LOGO DO MUNICIPIO CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO 

PELA PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO BENS, CONTRA SIM E 

TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO CONDUTOR, PASSAGEIROS  

E TERCEIROS 

05 MENSAL 60 

30 PÁ CARREGADEIRA DE RODAS, MOTOR DIESEL DE 06 

CILINDROS, TURBO ALIMENTADO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 

123HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 10.000 KG, 

CAÇAMBA/CONCHA MÍNIMA DE 1,70M³, PNEUS 17,5 X 25, 

CARGA ESTÁTICA DE TOMBAMENTO MÍNIMO EM MÁXIMA 

ARTICULAÇÃO DE 6.810 KGF, FORÇA DE DESAGREGAÇÃO 

MÍNIMA DE 8.070 KGF, CABINE FECHADA COM AR 

CONDICIONADO, SISTEMA DE FREIO ÚMIDO (EM BANHO DE 

ÓLEO). COM OPERADOR, DEVERÁ SER INDICADA MARCA E 

MODELO.  COM SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM 

LOGO DO MUNICIPIO CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO 

PELA PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO BENS, CONTRA SIM E 

TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO CONDUTOR, PASSAGEIROS  

E TERCEIROS 

2000 HORAS 2000 

31 MINI RETRO ESCAVADEIRA, POTENCIA MÍNIMA DE 50 HP, 

PROFUNDIDADE MÍNIMA DE ESCAVAÇÃO DA RETRO 

(STANDARD) 2,5 METROS, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 

610 KG, COM CARRETA REBOCÁVEL PARA TRANSPORTE. COM 

OPERADOR, DEVERÁ SER INDICADA MARCA E MODELO. COM 

SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM LOGO DO 

MUNICIPIO CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA 

PREFEITURA 

SEGURO TOTAL DO BENS, CONTRA SIM E TERCEIRO E 

SEGURO DE VIDA DO CONDUTOR, PASSAGEIROS  E 

TERCEIROS 

01 MENSAL 12 
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32 MOTONIVELADORA,  POTÊNCIA MINIMA 140 HP’S, 14 

TONELADAS, COM OPERADOR, DEVERÁ SER INDICADA MARCA 

E MODELO.SEGURO TOTAL DO BENS, CONTRA SIM E 

TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO CONDUTOR, PASSAGEIROS  

E TERCEIROS 

03 MENSAL 36 

33 MOTONIVELADORA,  POTÊNCIA MINIMA 140 HP’S, 14 

TONELADAS, COM OPERADOR, DEVERÁ SER INDICADA MARCA 

E MODELO.SEGURO TOTAL DO BENS, CONTRA SIM E 

TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO CONDUTOR, PASSAGEIROS  

E TERCEIROS 

1000 HORAS 1000 

34 MOTONIVELADORA,  POTÊNCIA MINIMA 120 HP’S, 14 

TONELADAS, COM OPERADOR, DEVERÁ SER INDICADA MARCA 

E MODELO. COM SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS 

COM LOGO DO MUNICIPIO CONFORME ARTE QUE SERA 

FORNECIDO PELA PREFEITURA, SEGURO TOTAL DO BENS, 

CONTRA SIM E TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO CONDUTOR, 

PASSAGEIROS  E TERCEIROS 

03 MENSAL 36 

35 AMBULÂNCIA DO TIPO D 

CONFORME: (ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA 

2948/GM EM 5/11/2002MINIST DA SAUDE) DEVERÁ SER 

INDICADA MARCA E MODELO. DEVERA SER A PARTIR DO ANO 

2013 DE FABRICAÇÃO COM SISTEMA DE RASTRIADOR E 

ADESIVADOS COM LOGO DO MUNICIPIO CONFORME ARTE 

QUE SERA FORNECIDO PELA PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO 

BENS, CONTRA SIM E TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO 

CONDUTOR, PASSAGEIROS  E TERCEIROS 

AS ESPECIFICAÇÕES COMFORME PORTARIA MINISTERIO DE 

SAUDE 2048/GM 25/11/2002 PAGINAS 23 

02 MENSAL 24 

36 AMBULÂNCIA DO TIPO A 

DEVERÁ SER INDICADA MARCA E MODELO. DEVERA SER A 

PARTIR DO ANO 2013 DE FABRICAÇÃO COM SISTEMA DE 

RASTRIADOR E ADESIVADOS COM LOGO DO MUNICIPIO 

CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA 

PREFEITURA,SEGURO TOTAL DO BENS, CONTRA SIM E 

TERCEIRO E SEGURO DE VIDA DO CONDUTOR, PASSAGEIROS  

E TERCEIROS 

AS ESPECIFICAÇÕES COMFORME PORTARIA MINISTERIO DE 

SAUDE 2048/GM 25/11/2002 PAGINAS 23 

06 MENSAL 72 

37 MOTOS 125 CILINDRADA  COM CONDUTOR (PILOTO) DEVERÁ 

SER INDICADA MARCA E MODELO. DEVERA SER A PARTIR DO 

ANO 2013 DE FABRICAÇÃO COM SISTEMA DE RASTRIADOR E 

ADESIVADOS COM LOGO DO MUNICIPIO CONFORME ARTE 

QUE SERA FORNECIDO PELA PREFEITURA, COM SEGURO 

TOTAL DO BENS, CONTRA SIM E TERCEIRO E SEGURO DE VIDA 

DO CONDUTOR, PASSAGEIROS  E TERCEIROS. 

20 MENSAL 240 

38 ÔNIBUS RODOVIARIOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 
(LUGARES), COM AR CONDICIONADO, AGUA MINERAL, 
BANHEIRO E REGISTRO NA JUNTO A AGER E ANTT, SENDO 
PERMISSIONARIA DE FRETAMENTO CONTINUO OU EVENTUAL 
TURISTICO COM DIARIAS E POR KM RODADOS NO AMBITO DO 
TERRITORIO BRASILEIRO. COM SEGURO DO VEICULO, COM 
MOTORISTA, DEVERÁ SER INDICADA MARCA E MODELO. 

DEVERÃO SER A PARTIR DO ANO 2005 DE FABRICAÇÃO. COM 

30.000  KM 30000 
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SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM LOGO DO 
MUNICIPIO CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA 
PREFEITURA 

39 ÔNIBUS RODOVIARIOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 
(LUGARES), COM AR CONDICIONADO, AGUA MINERAL, 
BANHEIRO E REGISTRO NA JUNTO A AGER E ANTT, SENDO 
PERMISSIONARIA DE FRETAMENTO CONTINUO OU EVENTUAL 
TURISTICO COM DIARIAS E POR KM RODADOS NO AMBITO DO 
TERRITORIO BRASILEIRO. COM SEGURO DO VEICULO, COM 
MOTORISTA, DEVERÁ SER INDICADA MARCA E MODELO. 

DEVERÃO SER A PARTIR DO ANO 2005 DE FABRICAÇÃO. COM 
SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM LOGO DO 
MUNICIPIO CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA 
PREFEITURA 

40 DIARIAS 40 

40 MICRO-ÔNIBUS EXECUTIVO, MOTOR DIESEL DE 04 CILINDROS, 
POTENCIA MÍNIMA DE150 CV, COMPOSTO DE CHASSI: 
CARROCERIA, COM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, 
REVESTIMENTO EXTERNO DAS LATERAIS EM ALUMÍNIO, 
FRENTE E TRASEIRA EM FIBERGLASS, PORTA LATERAL DO 
LADO DIREITO COM CONTROLE DE ABERTURA E 
FECHAMENTO PNEUMÁTICO CONTROLADA PELO MOTORISTA 
(COM CHAVE NA PARTE EXTERNA) PARA ACESSO DE 
PASSAGEIROS, POLTRONAS SOFT (COM ATÉ 23 LUGARES), 
COM SEGURO DO VEICULO, COM MOTORISTA, DEVERÁ SER 

INDICADA MARCA E MODELO. DEVERÃO SER A PARTIR DO 
ANO 2005 DE FABRICAÇÃO. 
COM SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM LOGO DO 
MUNICIPIO CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA 
PREFEITURA 

20.000 KM 20000 

41 MICRO-ÔNIBUS EXECUTIVO, MOTOR DIESEL DE 04 CILINDROS, 
POTENCIA MÍNIMA DE150 CV, COMPOSTO DE CHASSI: 
CARROCERIA, COM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, 
REVESTIMENTO EXTERNO DAS LATERAIS EM ALUMÍNIO, 
FRENTE E TRASEIRA EM FIBERGLASS, PORTA LATERAL DO 
LADO DIREITO COM CONTROLE DE ABERTURA E 
FECHAMENTO PNEUMÁTICO CONTROLADA PELO MOTORISTA 
(COM CHAVE NA PARTE EXTERNA) PARA ACESSO DE 
PASSAGEIROS, POLTRONAS SOFT (COM ATÉ 23 LUGARES), 
COM SEGURO DO VEICULO, COM MOTORISTA, DEVERÁ SER 

INDICADA MARCA E MODELO. DEVERÃO SER A PARTIR DO 
ANO 2005 DE FABRICAÇÃO. 
COM SISTEMA DE RASTRIADOR E ADESIVADOS COM LOGO DO 
MUNICIPIO CONFORME ARTE QUE SERA FORNECIDO PELA 
PREFEITURA 

30 DIARIAS 30 

6. DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH 

6.1. Os motoristas e pilotos da CONTRATADA deverão possuir categoria de habilitação exigida para cada tipo de 

veículos, conforme a legislação brasileira de transito. 

6.1.2.  Os operadores exigidos acima, se faz necessário, tem que ser Habilitado CNH e ter curso de qualificação de 

operador de máquinas, devidamente reconhecido, através de certificado, ou através da carteira de trabalho (CTPS), 

neste caso com mais de um ano de registro. 

6.2. DO COMBUSTIVEL  
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6.2.1 O combustível utilizado pela frota sob locação gerenciada será suprido por cada unidade consumidora e sob 

responsabilidade financeira da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE.  

6.2.2  O combustível utilizado pela frota computado por hora ou diária, correrá por conta da CONTRATADA; 

6.3. DA MANUTENÇÃO  

6.3.1. A manutenção corretiva e preventiva para todos os veículos constantes de todos os lotes acima relacionados 

correrá por conta da CONTRATADA.  

6.3.2. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA  

A responsabilidade pela Manutenção Preventiva dos veículos objeto da contratação será da empresa a ser 

CONTRATADA, devendo ser realizada nas periodicidades recomendadas pelas respectivas montadoras e constantes 

do Manual do Proprietário de cada veículo:  

6.3.3. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA  

6.3.4. A manutenção corretiva deverá ocorrer sempre que necessário para substituição de um componente do veículo 

por desgaste ou por quebra do mesmo;  

6.3.5. A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes de acidentes e avarias, contra sim e terceiro, 

danos material e pessoal. 

6.3.6.  A CONTRATADA deverá assumir integral e absoluta responsabilidade pelos veículos ora locados, 

desobrigando a CONTRATANTE de qualquer ônus, encargos, deveres e responsabilidade por defeitos, vícios 

aparentes ou ocultos, ou funcionamento insatisfatório dos aludidos bens e acidentes não cobertos pelo seguro citado 

no parágrafo anterior. 

6.3.7.  A CONTRATADA deverá substituir os veículos leves, pesado e maquinas, quando for necessário fazer 

qualquer tipo de manutenção preventiva ou corretiva pelo período da manutenção. 

6.3.8.  A CONTRATADA devera apresentar no ato da entrega do veículo locado a Police de segura com cobertura 

total conta sim, e terceiro, seguros vida do condutor e terceiro.   

 

7. DO VALOR ESTIMADO, DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E SEUS RECURSOS  

7.1. DO VALOR ESTIMADO: Considerando a natureza da contratação, o valor global estimado será no montante de 

R$(___________________________).                                        

7.2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com o pagamento da contratação do objeto correrão as 

expensas das Secretarias abaixo relacionadas, a saber: 

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

PROJETO ATIVIDADE FONTE ELEMENTO DESPESA 

2203 999 3.3.90.39 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PROJETO ATIVIDADE FONTE ELEMENTO DESPESA 

2

209 

0

0.01.0001 

3.3.90.39 

2

209 

0

0.01.0107 

3.3.90.39 

2 03.3.90.39 
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165 0.01.0107 

 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PROJETO ATIVIDADE FONTE ELEMENTO DESPESA 

2112 302 3.3.90.39 

1087 302 3.3.90.39 

1402 302 3.3.90.39 

2214 999 3.3.90.39 

2094 302 3.3.90.39 

2146 302 3.3.90.39 

2113 302 3.3.90.39 

  

SECRETARIA DESAÚDE 

PROJETO ATIVIDADE FONTE ELEMENTO DESPESA 

1050 0002 3.3.90.39 

2144 0204/0304/0002 3.3.90.39 

2239 0204/0002 3.3.90.39 

2041 0205/0002 3.3.90.39 

 

 

7.3. DOS RECURSOS: 

(X) PROPRIO (  ) ESTADUAL (X) FEDERAL 

 

8. DA DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO: DOS SERVIÇOS 

(   ) compras de matérias e bens comuns. 

(   ) compras de equipamento e matérias permanentes. 

(x) serviços comuns – manutenção/prestação de serviços. 

(   ) serviços especializados. 

(   ) serviços técnicos  - consultoria/auditoria/assessoria. 

(   ) serviços de engenharia e obras. 

 

9. DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: Atender as necessidades operacionais do Município de Várzea Grande/MT. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Manter durante toda vigência contratual, as condições de regularidade documental apresentadas na licitação, 

sob pena de retenção financeira de seus créditos. 

10.2. Os veículos deverão ser disponibilizados em Várzea Grande/MT de acordo com a Ordem de Fornecimento 

emitida pela CONTRATANTE. 
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10.3. Os veículos deverão ser disponibilizados com seguro contra acidentes a terceiros, sem franquia e havendo 

franquia essa ficará a cargo da CONTRATADA, sendo a locação livre de quilometragem, tributos, encargos sociais e 

trabalhistas. 

10.4. Dispor de seguro dos veículos sob locação, o qual deverá ter cobertura contra perdas por responsabilidade civil, 

danos causados a terceiros e materiais sem compra da apólice, dispensado a CONTRATANTE de qualquer 

compromisso indenizatório, devendo o custo do seguro estar incluído no preço da locação. 

10.5. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações, se obriga a atender 

prontamente, bem como dar ciência a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, de qualquer anormalidade que 

verificar quando da execução do contrato. 

10.6. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, no tocante a execução do serviço, assim como ao 

cumprimento de todas as obrigações. 

10.7. Em eventual substituição de veículos por veículos reservas, fica a cargo da CONTRATANTE a retirada dos 

mesmos. 

10.8 Rastreador tem que atender o município com no mínimo 1(um) ponto de acesso sem restrições, devendo conter 

a especificações, Rastreador Dual, GSM/GPS,  Assistência Técnica  em todo estado, conter no mínimo  2 (dois) 

Chips, Posicionamento de no mínimo 3 em 3 Minutos, Acesso Área restrita para Atualização de dados, Comando de 

Bloqueio, Serviços via Web,  Controle de Frota via sistema, Sistema de Rastreamento,  Sensor de Painel, Relatório de 

posição simultânea da Frota, Relatório de Movimentação ignição, Relatório de Hodômetro e Horimitro, Relatório de 

historio de Posições, Relatório de eventos, Relatório de Excesso de Velocidade, Relatório de eventos de cerca 

elétrica, ponto de controle, Mapas PST,  mapa Gloogle Mapas e Earth, Identificação de Motorista, Hodrômetro,  Botão 

de Assistência, Evento de Alarme, Atualização de Posicionamento GSM, bateria Auxiliares, pacote de controle de 

Jornada de Motorista. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de 

seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos. 

11.2. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar 

pertinentes para o bom cumprimento do objeto. 

11.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive 

permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependências, desde que 

respeitadas às normas de segurança. 

11.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições aqui estabelecidas; 

11.5. Caberá a Contratante promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 

permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 

11.6. Indicar pessoa responsável pela administração dos contratos. 

11.7. Receber os veículos, verificando o atendimento quanto às normatizações do Código de Trânsito Brasileiro, 

quantidade de combustível disponível, cabendo relatório, conforme o caso, e estado geral do veículo. 

11.8. Devolver o veículo a CONTRATADA, com a mesma quantidade de combustível recebida na retirada. 
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11.9. Utilizar os veículos, exclusivamente, para os serviços de competência do Município, representado por seus 

órgãos/entidades, envolvendo transporte de pessoas, materiais, ferramentas e equipamentos, obedecendo aos limites 

estabelecidos pela fabricante do veículo quanto à capacidade de cada marca/modelo. 

11.10. Utilizar os veículos em atividades exclusivamente de serviço. 

11.11. Fornecer, em tempo hábil, elementos suficientes e necessários à execução dos serviços contratados. 

11.12. A fatura de pagamento deverá ser emitida em 02 (duas) vias, contendo o descritivo dos gastos por órgão, 

entidade ou fundo, e entregue no setor competente do respectivo Núcleo Sistêmico e caberá ao setor de competente 

da Contratante conferir e atestar a 1ª e a 2ª via da fatura de pagamento, no prazo de até 3 (três) dias após o 

recebimento. 

11.13. O setor competente deverá encaminhar ao Setor Financeiro competente a 1ª via da fatura para pagamento à 

Secretaria de Municipal de que o serviço fora prestado, sendo que a 2ª via deverá ser devolvida ao fornecedor dos 

serviços para confecção e emissão da Nota Fiscal Global. 

11.14. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente a liquidação qualquer obrigação que lhe 

for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 

11.15. Exercer a fiscalização dos serviços por profissionais especialmente designados. 

11.16. Recolher os veículos, após a jornada de trabalho nas instalações da CONTRATANTE salvo exceções 

necessárias por motivos operacionais, oficialmente autorizadas. 

11.17. Registrar a utilização, controle e gestão dos veículos, conforme orientação da CONTRATANTE. 

11.18. Incluir o número de chassi ou a placa do objeto a ser locado na nota fiscal sempre que existir, para efeitos de 

controle interno. 

11.19. Notificar e Comunicar a CONTRATADA e de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos serviços. 

11.20. Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA. 

11.21. Fornecer a contratada até o 3º (terceiro) dia útil do mês subseqüente a quilometragem mensal de cada veículo 

fornecido/contratado, através de e-mail ou encaminhado de ofício na sede/filial da empresa. 

11.22. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela 

empresa contratada. 

11.23. O MUNICÍPIO SOMENTE SE RESPONSABILIZARÁ PELA EXECUÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: 

a) Lavagem simples; 

b) A guarda e o zelo dos veículos, que serão na sede na da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, situada na 

avenida Castelo Branco n. 2.500 e em outras garagens de órgãos municipais ou qualquer outra que vierem a ser 

definidas pelo fiscal do contrato. 

11.24. QUANDO OCORRER MULTAS, O MUNICÍPIO OBRIGA-SE A: 

a) Quando do recebimento da notificação de infração, encaminhar imediatamente a CONTRATADA, tendo em vista 

que os motoristas dos veículos locados serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, salvo quando se tratar 

de veiculo sem condutor. 

11.25. QUANDO OCORRER AVARIAS E SINISTROS, A CONTRATANTE COMPROMETE-SE: 

a) Em caso de sinistro, notificar a CONTRATADA imediatamente sobre o fato e para que tome as providencias 

cabíveis, tendo em vista que toda avarias e sinistro, bem como sinistros que envolverem a terceiros, correrão as 

expensas da CONTRATADA. 
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12. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

12.1. O contrato deverá ser firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 

inciso II da Lei Federal n.8.666/93.  

 

13. DO PRAZO PARA DIPONIBILIZAÇÃO E ENTREGA DOS VEICULOS  

13.1.  Após a HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO a CONTRATANTE, emitirá ordem de serviço solicitando a entrega 

dos caminhões, ônibus, vans, máquinas, que serão utilizados, para a CONTRATADA, que terá o prazo de até 15 

(quinze) dias no caso de veículos zero quilometro para disponibilizar no pátio da PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

VÁRZEA GRANDE devidamente emplacados. No caso de veículos usados/seminovo, terá que disponibilizar em até 

05 (cinco) dias corridos para a entrega. 

13.2. Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às penalidades previstas na 

Lei n.8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie. 

 

14. QUANTO AO LIMITE DE VIDA ÚTIL DOS VEICULOS   

14.1. Será conforme estabelecidos na especificação, dos ITENS.  

 

15. QUANTO A PADRONIZAÇÃO  

15.1. Conforme solicitação da Prefeitura Municipal de Várzea Grande o qual será de responsabilidade da 

CONTRATANTE. 

 

16. QUANTO AS GARAGENS  

Os veículos locados, após o expediente deverão ser estacionados no pátio da sede da Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande, situada a Avenida Castelo Branco nº 2500 e em outras garagens de órgãos municipais ou qualquer 

outra que vierem a ser definidas pelo fiscal do contrato. 

 

17. QUANTO AOS OPERADORES  

17.1. Os motoristas e operadores responsáveis pela operacionalização dos veículos deverão ser empregados da 

CONTRATADA, sem vínculo empregatício com o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.  

17.2. A CONTRATADA deverá seguir todas as normas e legislações dispostas na CLT - Consolidação das Leis do 

Trabalho e demais legislações pertinentes.  

17.3. Caso seja necessário e de acordo com as necessidades do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, a 

CONTRATADA deverá disponibilizar motoristas/operadores para a realização de segundo turno desde que 

devidamente renumerados de acordo com as leis vigentes e com a devida autorização da Secretaria Municipal 

Administração, através de emissão de ordens de serviços.   

17.4. Os quantitativos de motoristas/operadores para condução dos veículos locados poderá sofrer acréscimo ou 

supressão, de acordo com as necessidades do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, através da Secretaria Municipal 

de Administração que informará formalmente a CONTRATADA com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 

horas quanto à grade de horário(s) de utilização dos caminhões.  

17.5. Todos os custos referentes à mão-de-obra dos motoristas/operadores, tais como: encargos sociais, adicionais 

noturno, de insalubridade, de periculosidade, tributos, impostos, encargos trabalhistas e previdenciários, seguros, 

auxílios alimentação e refeição, auxílios e serviços médicos/odontológicos, auxílio transporte, auxílio funeral, custos 
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financeiros, gratificações e adicionais, acertos e indenizações rescisórios trabalhistas e qualquer outro custo ou 

despesa que sejam justificáveis ou não, bem como, margens de erros deverão ser incluídos na composição do preço 

mensal do turno de trabalho.  

17.6. O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE poderá utilizar motoristas/ operadores de seu quadro de servidores de 

acordo com sua conveniência, necessidade e disponibilidade.  

17.7. Caso o motorista ou operador, não esteja, por qualquer motivo, satisfazendo as necessidades da Administração, 

o mesmo deverá ser substituído após solicitação do fiscal do contrato.  

 

18. QUANTO AS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO  

18.1.  A CONTRATADA será responsável pelo pagamento das infrações de trânsito praticadas por 

motoristas/operadores do seu quadro de empregados na condução dos veículos locados.  

18.2. No caso de motoristas e operadores que fazem parte do quadro de servidores do Município, empregados na 

condução de caminhões/ veículos / maquinas sob locação, caberá ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE o 

pagamento da respectiva multa.  

 

19.  QUANTO A COBERTURA SECURITÁRIA  

19.1.  Os veículos contratados sem motorista a CONTRATADA deverá segurar a frota, garantindo o seguro total. 

Apólices de seguro têm que ser com cobertura de 100%  de todas as despesas com acidente contra si e terceiro,  

danos matérias e Humano, segura de vida para o condutor e terceiro, Tudo por conta da Contratada. 

19.2.  Os veículos contratados com motorista a CONTRATADA, deverá segurar a frota, garantindo no mínimo, 

cobertura complementar para Responsabilidade Civil a Terceiros por Danos Materiais (DM) e Pessoais (DP), 

dispensando o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE por responsabilidade ou co-responsabilidade por quaisquer 

compromissos indenizatórios por perdas e danos de qualquer natureza. 

19.3. A CONTRATADA deverá apresentar a apólice de seguro, que será parte integrante do contrato, na data da 

entrega dos veículos, tendo que ser feito a renovação do mesmo em prazo lega, os veículos não poderão ficar locado 

sem cobertura de seguro. 

19.4.  No caso de culpa concorrente o Município se responsabilizará somente pelo pagamento da parte que incorreu 

em culpa. O prejuízo apurado/ sofrido pelo Município de Várzea Grande e não arcado pela CONTRATADA será 

descontado do valor total da próxima fatura.  

 

20. DO PREÇO, DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE 

20.1. O objeto do presente Edital será contratado pelo preço ofertado na proposta da licitante vencedora, que será fixo 

e irreajustável, ressalvadas as hipóteses legais de repactuação. 

20.2. Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na prestação dos serviços 

contratados. 

20.3. Será permitida a repactuação do contrato, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da 

data do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última repactuação. 



 

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 

 

 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051  

48 

20.4. A repactuação deverá ser precedida de demonstração analítica do aumento dos custos, por meio da 

apresentação de planilha de custos e formação de preços, de forma a evidenciar os elementos utilizados na 

composição do preço constante do pedido de repactuação. 

20.5. Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do acordo, convenção, dissídio 

coletivo de trabalho ou equivalente, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de benefícios 

não previstos originariamente. 

20.6. O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das 

hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei n 8.666/93. 

20.7. O preço unitário mensal da locação de veículos será reajustado com base na variação do IGP-M da FGV (Índice 

Geral de Preços – Mercado da Fundação Getúlio Vargas).  

20.8.  No caso de extinção do IGP-M, será utilizado para o cálculo do reajuste o índice que o substituir, ou, na falta 

deste, índice compatível a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.   

20.9. Quando do prazo do reajuste previsto no contrato, a CONTRATADA deverá solicitar o reajustamento, 

informando o índice apurado no período, sua fonte e planilha com os preços reajustados, protocolado junto a 

Secretaria de Administração, para obter autorização legal através de ato administrativo deste órgão que formalizará 

o reajuste por simples Apostilamento. Os Apostilamentos deverão compor mensalmente os documentos apresentados 

juntamente com as faturas até o término do contrato. 

21. QUANTO AO MÊS CONTRATUAL, FORMA DE PAGAMENTO E DAS FATURAS MENSAIS 

21.1. Os serviços correspondentes ao mês, fluente do dia 01 (um) de cada mês ao dia 30 (trinta) do mês, serão pagos 

contra fatura com vencimento marcado para 30 (trinta) dias do mês seguinte.  

21.2. A Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em 

conta corrente mantida pela CONTRATADA.  

As faturas deverão ser entregue à Secretaria Municipal de Administração/ Coordenadoria Geral de Transporte e 

Logística – em até o dia 05 (cinco) do mês seguinte, para apresentação da nota Fiscal/fatura à qual devem estar 

anexados:  

 a) Planilha com medições, devidamente corrigidas pelo (a) Secretario (a) tomador de serviço e com o devido atesto 

do fiscal do contrato;  

b) Totalização do valor a ser levado à composição da Fatura Mensal da CONTRATADA.  

21.3. A CONTRATADA deverá fornecer mensalmente, junto com as faturas, a apresentação, para fins de pagamentos 

estarão diretamente condicionados à apresentação, dos seguintes documentos (certidões vigentes de regularidade 

fiscal (MUNICIPAL, INSS, FGTS, CNDT, CND SEFAZ e CND PGE). 

21.4.  As faturas somente serão pagas à CONTRATADA após o cumprimento de todas as exigências estabelecidas, 

não podendo ser cobrados juros ou multas por atraso de pagamentos pela falta de documentos que deveriam ser 

apresentados pela CONTRATADA. 

 

22. DA SUBCONTRATAÇÃO 

Será permitida a subcontratação de parte do objeto desta licitação.  

22.1 . O limite máximo admitido para a subcontratação será de 30% (trinta por cento) do valor estimado do objeto 

desta licitação ou do valor arrematado e/ou negociado com o pregoeiro. (Art. 72 da Lei 8.666/93) 
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22.2 . A responsabilidade pela execução integral do contrato será exclusiva da futura contratada, quaisquer 

anormalidades verificadas na sua execução serão exigidas da futura contratada as devidas providências e a ela 

(futura contratada) serão aplicadas as penalidades e sanções previstas no artigo 78 de Lei 8.666/93, visto que a 

subcontratação não produz relação jurídica direta entre a Administração e a subcontratada.  

22.3 . Os pagamentos relativo faturamento mensal serão feitos diretamente à futura contratada, que nos termos da 

subcontratação pagará à sua subcontratada.  

22.4 A futura contratada formalizará com a sua subcontratada o instrumento contratual de subcontratação, o qual 

deverá ser submetido à apreciação da Administração contratante.  

22.5 A subcontratada no ato da assinatura termo contratual de subcontratação com a futura contratada da 

Administração terá que comprovar situação regular através das certidões vigentes de regularidade fiscal 

(MUNICIPAL, INSS, FGTS, CNDT, CND SEFAZ e CND PGE). 

23.  QUANTO AOS SEGUROS DE PESSOAL  

A CONTRATADA, às suas exclusivas expensas, segurará, contra perdas por acidentes de trabalho, todos os seus 

empregados utilizados na realização dos serviços, dispensando o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE por 

responsabilidade ou co-responsabilidade por quaisquer compromissos indenizatórios por perdas e danos de qualquer 

natureza. Os custos securitários do(s) prêmio(s) de seguro(s), juntamente com o(s) custo(s) da(s) apólice(s) de 

seguro(s) e seus devidos impostos, objeto deste item, deverão ser incluídos no preço de locação. 

24. DAS PUBLICAÇÕES  

(x) jornal oficial da união – d.o.u       (  ) jornal oficial do Estado-Iomat 

(x) jornal oficial do município - amm (  ) internet 

(x) jornal de circulação estadual – outros 

25. DA SUGESTÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO  

(   ) convite                                   (   ) pregão presencial 

(   ) concorrência pública                      (  X ) pregão – eletrônico  

(   ) tomada de preços                            ( x ) pregão – registro de preços por ITEM 

(   ) dispensa de licitação – ART.24 IV   (   ) leilão 

26. DA GARANTIA CONTRATUAL  

26.1. Para garantia do Contrato, será prestada pela licitante vencedora, a garantia no valor equivalente a 5% (cinco 

por cento) do valor contratado conforme Artigo 56 da Lei 8.666/1.993, que poder á optar entre as seguintes 

modalidades: 

a) caução em dinheiro; 

b) seguro-garantia; 

c) fiança bancária. 

26.2. A empresa a ser contratada deverá apresentar comprovante de depósito de garantia do contrato, previsto no 

item anterior, no ato da assinatura do contrato. 

27. DISPOSIÇÕES GERAIS:  

27.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção preventiva, e corretiva, incluindo socorro mecânico 

e serviços de guincho, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive aos sábados, domingo e feriados, sendo que 

o socorro mecânico deverá ser prestado no prazo máximo de 02 (duas) horas. Os serviços de manutenção preventiva 

e corretiva deverão estar disponíveis todos os dias, incluindo os sábados, domingos e feriados.   
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27.2. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas durante o certame licitatório, todas as condições de habilitação, qualificação e regularidade fiscal exigidas 

no edital de licitação e na legislação vigente. 

27.3. Os caminhões/ veículos em uso deverão ficar disponíveis 24 (vinte quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por 

semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, e serão de uso exclusivo do MUNICÍPIO DE VARZEA 

GRANDE.   

27.4. Os caminhões/ veículos que se deslocar fora do MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE, deverá ter autorização 

expressa do Secretario(a) Municipal do fiscal do contrato e da CONTRATADA.    

27.5. Os caminhões/ veículos deverão estar plenamente aptos para o uso, com as autorizações, medidas de 

segurança, identificação, licenciamento, em dia, e/ou demais condições necessárias para transitar, em atendimento à 

legislação vigente. 

27.6. A empresa vencedora que faltar com a disponibilização de veículo e/ou motorista/operador, será 

responsabilizada pelo pagamento de indenização em favor do MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE equivalente ao 

valor diário da locação dos veículo ausente e de sua mão-de-obra, multiplicado por 05 (cinco) para cada falta 

registrada, para reparar os prejuízos apurados pela falta supracitada na realização da frente de trabalho no período 

em que se constatar a falta. 

27.7. O prejuízo apurado pelo MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE deverá ser descontado no valor total da próxima 

fatura mensal da empresa imputada em falta. Caberá ao Secretario(a) Municipal, utilizador dos serviços fiscalizar, 

apontar e comunicar expressamente as referidas faltas e prejuízos à Secretaria Municipal de Administração para a 

devida dedução por conta da indenização em questão. 

27.8. A empresa que se sagrar, vencedora de um lote, e atingir 10% (dez por cento) de seu capital social, não poderá 

em hipótese alguma participar dos demais lotes estabelecidos neste pregão.  

27.9. Decididos os recursos eventualmente formulados, pela autoridade competente, ou inexistindo estes, seguirá o 

processo para a adjudicação do objeto e homologação de certame, sendo o vencedor convocado para assinar o 

contrato. 

27.10. A empresa vencedora deverá possuir uma sede/filial no município de Cuiabá ou Várzea Grande. 

28. FUNCIONÁRIO DA PASTA INDICADO PARA FISCALIZAR OS RECEBIMENTOS DOS SERVIÇOS E/OU 

AQUISIÇÕES. 

SERVIDOR DO SETOR DE LOGISTICA E TRANSPORTE 

ERINEY DE SOUZA GALVÃO FUNÇÃO: Gerente de Transporte  

CPF: 545.210.411-91 RG: 0881904-1 SSP/MT MATRÍCULA: 14922 

Várzea Grande - MT 30 de Janeiro de 2014. 
 

AMAURY CARVALHO SILVA                                              PAULO BALBINO DA SILVA 

        ELABORADOR DA T.R.                                           SUPERINTENDENTE DE COMPRAS 
  

CELSO ALVES BARRETO ALBUQUERQUE 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
WILTON COELHO PEREIRA 

SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
SILVIO APARECIDO FIDÉLIS 

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DAOUD MOHD JABER ABDALLAH 

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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N._______ 
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ANEXO II – MODELO – PROPOSTA DE PREÇOS 

(papel timbrado da empresa) 

À: Prefeitura Municipal de Várzea Grande 
Pregão Eletrônico n. 10/2015 
Sessão Pública: 12/03/2015, às 10h00min. 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: Insc. Est.: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-mail: 

Telefone: Fax: 

Contato: Telefone: 

Banco:  Conta Bancária: 

Nome e nº da Agência: 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  

  

IITTEEMM  EESSPPEECCIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  MMAARRCCAA  UUNNIIDD  QQTTDD  
PPRREEÇÇOO  

UUNNIITT..  
PPRREEÇÇOO  

TTOOTTAALL  

1          

2          

 

 

 

TTOOTTAALL  GGEERRAALL  RR$$                                                        ((________________________________________________________________))  

 
Declaro para os devidos fins que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão-de-obra, 

todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os 

gastos com frete, carga e descarga. 

    Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.    Prazo de entrega: ______ 

_____________________, XX de xxx de 2015 

________________________________________ 

Representante Legal (carimbo e assinatura) 



 

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 

 

 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051  

52 

ANEXO III – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Eletrônico n. 10/2015 

 

D E C L A R A Ç Ã O  

 

[ 

    Declaramos em atendimento ao previsto no inciso XXXIII, do artigo 7° 

da Constituição Federal e inciso V, artigo, 27 da Lei 8666/93; que não possuímos, em nosso quadro de 

pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz e em nenhuma 

hipótese, menores de 14 (quatorze) anos.  

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de funcionários, 

servidores públicos exercendo funções de gerencia, administração ou outra, que lhe de poderes para 

decidir no âmbito da empresa. 

            __________, ____ de ___________ de 2015. 

                                

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

 

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 (dezesseis) anos na condição de aprendiz deverá declarar 

expressamente. 

 

 

 

 



 

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
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ANEXO IV – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Eletrônico N. 10/2015 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 

DECLARAÇÃO 
 
Em conformidade com a Lei n. 10.520/02 e art. 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos sob as 
penas da lei, que: 
 

1. Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame, exceto os 

documentos de regularidade fiscal com as restrições a seguir: 

     __________________________________validade_________________ 
__________________________________validade_________________ 

1.1 Solicitamos usufruir dos benefícios dispostos no Art. 43 da Lei Complementar Nº 

123/2006. 

2. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira 

independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta 

licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. 

    __________, ____ de ___________ de 2015 

 

_________________________________________________ 
Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

Apenas para: MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
Com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 

 

 

 

 



 

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
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ANEXO V - MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA  

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

EQUIPE TÉCNICA DE PREGÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.: 10/2015 

DATA DA ABERTURA: 12/03/2015 

HORÁRIO: 10h00min. 

A Empresa _______________________________, inscrita no CNPJ 

N__________________________ e Insc. Estadual n._____________________, sediada 

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

_________________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG N ______________________ 

e do CPF N _____________________, declara para os devidos fins e sob as penas da lei que: 

1. Estamos de pleno acordo e concordamos expressamente com todas as condições especificadas 

no EDITAL E SEUS ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N._____/2015, relativo a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. 

2. Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 

das obrigações, objeto desta licitação, bem como aceitamos na integra todas as condições 

deste edital, ressalvado o nosso direito recursal. 

3. Garantimos a entrega dos produtos no(s) prazo(s) e quantidades estabelecidos na licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

_______________, _______ de _____________ de 2015 

__________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 



 

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
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ANEXO VI  - FICHA CADASTRAL 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL (   )    ELETRÔNICO (    ) N. 10/2015 

RAZÃO SOCIAL  

FANTASIA  

NOME DOS SÓCIOS RG CPF 

   

ENDEREÇO: RUA / AVENIDA 

 

BAIRRO CIDADE 

  

ESTADO CEP 

  

PORTE DA EMPRESA 

(    ) MICRO EMPRESA             (    )EMPRESA DE PEQUENO PORTE  (     )EMPRESA DE MÉDIO E 
GRANDE PORTE 

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (    ) SIM      (    ) NÃO 

CNPJ INSC. ESTADUAL E/OU MUNICIPAL 

  

N. TELEFONE N. FAX 

  

EMAIL  

Nº. REG. JUNTA COMERCIAL DATA DO REG. NA JUNTA COMER. 

  

NOME DO RESPONSÁVEL Nº. TELEFONE CELULAR 

  

NOME DO REPRESENTANTE NA LICITAÇÃO Nº. TELEFONE CELULAR 

  

NOME BANCO Nº. AGÊNCIA Nº. CONTA 



 

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
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ANEXO VII 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

PREGÃO ELETRONICO N. 10/2015 

 

Validade: 12 (doze) meses. 

O Município de Várzea Grande através da Secretaria Municipal de Administração, inscrito no CNPJ sob o 

n. 03.507.548/0001-10, com sede no Paço Municipal Couto Magalhães sito Avenida Castelo Branco, n. 

2.500, Bairro Água Limpa – Município de Várzea Grande, neste ato representado pelo Secretário Sr. 

_______, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n. ____________, e do CPF n. _____________ 

, denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ____________, CNPJ sob n. ______________ 

sede na ________________, vencedora dos itens: _____considerando o julgamento da licitação 

MENOR PREÇO POR ITEM, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

N. 10/2015, bem como a classificação das propostas e sua respectiva homologação,  RESOLVE 

registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por 

elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as 

constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n° 

8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto N 7.892 de 23 de 

janeiro de 2013, Decreto Municipal 61/2014 e em conformidade com as disposições a seguir.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

A presente Licitação tem por objeto:  

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação na 

Imprensa Oficial. 

Parágrafo Único – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da 

Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa capacitada na prestação de 

serviços na locação de veículos, caminhões, ônibus, micro ônibus, vans e máquinas, incluindo mão 

de obra (operadores/com e sem motorista) e seguro dos veículos, para atender todas as 

Secretarias do Município de Várzea Grande/Mt, conforme edital e seus anexos. 



 

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
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3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá as Secretaria Municipal de Administração, através da 

Superintendência de Compras no seu aspecto operacional e à Procuradoria Geral do Município, nas 

questões legais. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

41. Os preços registrados, a especificações dos veículos, os quantitativos, marcas e empresas 

fornecedoras encontram-se elencados no resumo da ata e quadro Comparativo de Preços, em ordem de 

classificação no processo licitatório do Pregão Eletrônico n. 10/2015. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO(s) LOCAL (Is) E PRAZO(S) DE ENTREGA 

5.1 Os veículos deverão estar de acordo com a qualidade, quantidade e periodicidade especificada no 

Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará 

recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da contratada. 

5.2 Os veículos, serão recebidos pela COORDENADORIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA na sede na da 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande, situada na avenida Castelo Branco nº 2500 e em outras 

garagens de órgãos municipais ou qualquer outra que vierem a ser definidas pelo fiscal do contrato. 

5.3 A contratada deverá disponibilizar a entrega dos veículos, após a emissão da ordem de serviço solicitando a 

entrega dos caminhões, ônibus, vans, máquinas, que serão utilizados, para a CONTRATADA, que terá o prazo de até 

15 (quinze) dias no caso de veículos zero quilometro para disponibilizar no pátio da PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

VÁRZEA GRANDE devidamente emplacados. No caso de veículos usados/seminovos, terá que disponibilizar em até 

05 (cinco) dias corridos para a entrega. 

5.4. Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às penalidades 

previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUSULA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

16.1 Os serviços deverão ser prestados de acordo com a qualidade, quantidade e periodicidade 

especificada no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas 

condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da contratada. 

16.2 Da Carteira Nacional de Habilitação – CNH 

16.2.1. Os motoristas e pilotos da CONTRATADA deverão possuir categoria de habilitação exigida para cada 

tipo de veículos, conforme a legislação brasileira de transito. 

16.2.2.  Os operadores exigidos acima, se faz necessário, tem que ser Habilitado CNH e ter curso de 

qualificação de operador de máquinas, devidamente reconhecido, através de certificado, ou através da carteira 

de trabalho (CTPS), neste caso com mais de um ano de registro. 

16.3 O combustível utilizado pela frota computado por hora ou diária, correrá por conta da CONTRATADA; 

16.4. A manutenção corretiva e preventiva para todos os veículos constantes de todos os itens relacionados correrá 

por conta da CONTRATADA. 



 

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
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16.4.1 A responsabilidade pela Manutenção Preventiva dos veículos objeto da contratação será da empresa a 

ser CONTRATADA, devendo ser realizada nas periodicidades recomendadas pelas respectivas montadoras e 

constantes do Manual do Proprietário de cada veículo:  

15.4.2. A manutenção corretiva deverá ocorrer sempre que necessário para substituição de um componente do 

veículo por desgaste ou por quebra do mesmo;  

15.7. A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes de acidentes e avarias, contra sim e terceiro, 

danos material e pessoal. 

15.8.  A CONTRATADA deverá assumir integral e absoluta responsabilidade pelos veículos ora locados, 

desobrigando a CONTRATANTE de qualquer ônus, encargos, deveres e responsabilidade por defeitos, vícios 

aparentes ou ocultos, ou funcionamento insatisfatório dos aludidos bens e acidentes não cobertos pelo seguro citado 

no parágrafo anterior. 

15.9.  A CONTRATADA deverá substituir os veículos leves, pesado e maquinas, quando for necessário fazer qualquer 

tipo de manutenção preventiva ou corretiva pelo período da manutenção. 

15.10.  A CONTRATADA devera apresentar no ato da entrega do veículo locado a Police de segura com cobertura 

total conta sim, e terceiro, seguros vida do condutor e terceiro.   

 

15.11. QUANTO A PADRONIZAÇÃO  

15.11.1. Conforme solicitação da Prefeitura Municipal de Várzea Grande o qual será de responsabilidade da 

CONTRATANTE. 

 

15.12 Os veículos locados, após o expediente deverão ser estacionados no pátio da sede da Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande, situada a Avenida Castelo Branco nº 2500 e em outras garagens de órgãos municipais ou qualquer 

outra que vierem a ser definidas pelo fiscal do contrato. 

 

15.13. QUANTO AOS OPERADORES  

15.13.1. Os motoristas e operadores responsáveis pela operacionalização dos veículos deverão ser 

empregados da CONTRATADA, sem vínculo empregatício com o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.  

15.13.2. A CONTRATADA deverá seguir todas as normas e legislações dispostas na CLT - Consolidação das 

Leis do Trabalho e demais legislações pertinentes.  

15.13.3. Caso seja necessário e de acordo com as necessidades do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, a 

CONTRATADA deverá disponibilizar motoristas/operadores para a realização de segundo turno desde que 

devidamente renumerados de acordo com as leis vigentes e com a devida autorização da Secretaria Municipal 

Administração, através de emissão de ordens de serviços.   

15.13.4. Os quantitativos de motoristas/operadores para condução dos veículos locados poderá sofrer 

acréscimo ou supressão, de acordo com as necessidades do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, através da 

Secretaria Municipal de Administração que informará formalmente a CONTRATADA com antecedência mínima 

de 48 (quarenta e oito) horas quanto à grade de horário(s) de utilização dos caminhões.  

15.13.5. Todos os custos referentes à mão-de-obra dos motoristas/operadores, tais como: encargos sociais, 

adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade, tributos, impostos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, seguros, auxílios alimentação e refeição, auxílios e serviços médicos/odontológicos, auxílio 

transporte, auxílio funeral, custos financeiros, gratificações e adicionais, acertos e indenizações rescisórios 



 

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
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trabalhistas e qualquer outro custo ou despesa que sejam justificáveis ou não, bem como, margens de erros 

deverão ser incluídos na composição do preço mensal do turno de trabalho.  

15.13.6. O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE poderá utilizar motoristas/ operadores de seu quadro de 

servidores de acordo com sua conveniência, necessidade e disponibilidade.  

15.13.7. Caso o motorista ou operador, não esteja, por qualquer motivo, satisfazendo as necessidades da 

Administração, o mesmo deverá ser substituído após solicitação do fiscal do contrato.  

15.14.  A CONTRATADA será responsável pelo pagamento das infrações de trânsito praticadas por 

motoristas/operadores do seu quadro de empregados na condução dos veículos locados.  

15.15. No caso de motoristas e operadores que fazem parte do quadro de servidores do Município, empregados na 

condução de caminhões/ veículos / maquinas sob locação, caberá ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE o 

pagamento da respectiva multa.  

15.16.  Os veículos contratados sem motorista a CONTRATADA deverá segurar a frota, garantindo o seguro total. 

Apólices de seguro têm que ser com cobertura de 100%  de todas as despesas com acidente contra si e terceiro,  

danos matérias e Humano, segura de vida para o condutor e terceiro, Tudo por conta da Contratada. 

15.17.  Os veículos contratados com motorista a CONTRATADA deverá segurar a frota, garantindo no mínimo, 

cobertura complementar para Responsabilidade Civil a Terceiros por Danos Materiais (DM) e Pessoais (DP), 

dispensando o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE por responsabilidade ou co-responsabilidade por quaisquer 

compromissos indenizatórios por perdas e danos de qualquer natureza. 

15.17.3. A CONTRATADA deverá apresentar a apólice de seguro, que será parte integrante do contrato, na 

data da entrega dos veículos, tendo que ser feito a renovação do mesmo em prazo lega, os veículos não 

poderão ficar locado sem cobertura de seguro. 

15.17.4.  No caso de culpa concorrente o Município se responsabilizará somente pelo pagamento da parte que 

incorreu em culpa. O prejuízo apurado/ sofrido pelo Município de Várzea Grande e não arcado pela 

CONTRATADA será descontado do valor total da próxima fatura.  

15.18. O contrato deverá ser firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 

inciso II da Lei Federal n.8.666/93.  

15.19 Os serviços deverão ser prestados ao Município de Várzea Grande, no perímetro urbano e zona 

rural, de acordo com a ordem de serviços a ser expedido pela secretaria solicitante. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Executar o fornecimento de acordo com o especificado no Edital e no Anexo I, que faz parte deste 

instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer 

cláusula ou condição aqui estabelecida; 

7.2. Manter durante toda vigência contratual, as condições de regularidade documental apresentadas na licitação, sob 

pena de retenção financeira de seus créditos. 

7.3. Os veículos deverão ser disponibilizados em Várzea Grande/MT de acordo com a Ordem de Fornecimento 

emitida pela CONTRATANTE. 



 

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
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7.4. Os veículos deverão ser disponibilizados com seguro contra acidentes a terceiros, sem franquia e havendo 

franquia essa ficará a cargo da CONTRATADA, sendo a locação livre de quilometragem, tributos, encargos sociais e 

trabalhistas. 

7.5. Dispor de seguro dos veículos sob locação, o qual deverá ter cobertura contra perdas por responsabilidade civil, 

danos causados a terceiros e materiais sem compra da apólice, dispensado a CONTRATANTE de qualquer 

compromisso indenizatório, devendo o custo do seguro estar incluído no preço da locação. 

7.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações, se obriga a atender 

prontamente, bem como dar ciência a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, de qualquer anormalidade que 

verificar quando da execução do contrato. 

7.7. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, no tocante a execução do serviço, assim como ao 

cumprimento de todas as obrigações. 

7.8. Em eventual substituição de veículos por veículos reservas, fica a cargo da CONTRATANTE a retirada dos 

mesmos. 

7.9 Rastreador tem que atender o município com no mínimo 1(um) ponto de acesso sem restrições, devendo conter a 

especificações, Rastreador Dual, GSM/GPS,  Assistência Técnica  em todo estado, conter no mínimo  2 (dois) Chips, 

Posicionamento de no mínimo 3 em 3 Minutos, Acesso Área restrita para Atualização de dados, Comando de 

Bloqueio, Serviços via Web,  Controle de Frota via sistema, Sistema de Rastreamento,  Sensor de Painel, Relatório de 

posição simultânea da Frota, Relatório de Movimentação ignição, Relatório de Hodômetro e Horimitro, Relatório de 

historio de Posições, Relatório de eventos, Relatório de Excesso de Velocidade, Relatório de eventos de cerca 

elétrica, ponto de controle, Mapas PST,  mapa Gloogle Mapas e Earth, Identificação de Motorista, Hodrômetro,  Botão 

de Assistência, Evento de Alarme, Atualização de Posicionamento GSM, bateria Auxiliares, pacote de controle de 

Jornada de Motorista. 

7.10 Quando ocorrer multas a contratante encaminhara a notificação de infração imediatamente à 

contratada, tendo em vista que os motoristas dos veículos locados serão de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, salvo quando se tratar de veiculo sem condutor. 

7.11 Quando ocorrer avarias e ou sinistros a contratada será notificada imediatamente sobre o fato para que tome as 

providencias cabíveis, tendo em vista que toda avarias e sinistro, bem como sinistros que envolverem a terceiros, 

correrão as expensas da CONTRATADA. 

7.12 A contratada deverá disponibilizar a entrega dos veículos, após a emissão da ordem de serviço solicitando a 

entrega dos caminhões, ônibus, vans, máquinas, que serão utilizados, para a CONTRATADA, que terá o prazo de até 

15 (quinze) dias no caso de veículos zero quilometro para disponibilizar no pátio da PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

VÁRZEA GRANDE devidamente emplacados. No caso de veículos usados/seminovos, terá que disponibilizar em até 

05 (cinco) dias corridos para a entrega. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

8.2. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, inclusive prêmios de 

seguro e de acidentes de trabalho emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à 
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execução dos serviços, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

CONTRATANTE;  

8.3. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidente de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados na execução dos serviços ou em conexão com ele;  

8.4. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas ao 

processo licitatório e ao presente contrato/ ata de registro de preços, originariamente ou vinculadas 

por prevenção, conexão ou continência; e,  

8.5. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 

objeto desta licitação, sem prévia autorização da Contratante; 

8.6. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações, na Lei nº 

10.520/2002 e Decreto Municipal 09/2010.  

8.7 A CONTRATADA, às suas exclusivas expensas, segurará, contra perdas por acidentes de trabalho, todos os 

seus empregados utilizados na realização dos serviços, dispensando o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE por 

responsabilidade ou co-responsabilidade por quaisquer compromissos indenizatórios por perdas e danos de qualquer 

natureza. Os custos securitários do(s) prêmio(s) de seguro(s), juntamente com o(s) custo(s) da(s) apólice(s) de 

seguro(s) e seus devidos impostos, objeto deste item, deverão ser incluídos no preço de locação. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de 

seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos. 

9.2. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar 

pertinentes para o bom cumprimento do objeto. 

9.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo 

o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependências, desde que respeitadas 

às normas de segurança. 

9.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições aqui estabelecidas; 

9.5. Caberá a Contratante promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 

permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 

9.6. Indicar pessoa responsável pela administração dos contratos. 

9.7. Receber os veículos, verificando o atendimento quanto às normatizações do Código de Trânsito Brasileiro, 

quantidade de combustível disponível, cabendo relatório, conforme o caso, e estado geral do veículo. 

9.8. Devolver o veículo a CONTRATADA, com a mesma quantidade de combustível recebida na retirada. 

9.9. Utilizar os veículos, exclusivamente, para os serviços de competência do Município, representado por seus 

órgãos/entidades, envolvendo transporte de pessoas, materiais, ferramentas e equipamentos, obedecendo aos limites 

estabelecidos pela fabricante do veículo quanto à capacidade de cada marca/modelo. 

9.10. O Município somente se responsabilizará pela execução dos seguintes serviços: 

a) Lavagem simples; 
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b) A guarda e o zelo dos veículos, que serão na sede na da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, situada 

na avenida Castelo Branco n. 2.500 e em outras garagens de órgãos municipais ou qualquer outra que vierem 

a ser definidas pelo fiscal do contrato. 

9.11. Fornecer, em tempo hábil, elementos suficientes e necessários à execução dos serviços contratados. 

9.12. A fatura de pagamento deverá ser emitida em 02 (duas) vias, contendo o descritivo dos gastos por órgão, 

entidade ou fundo, e entregue no setor competente do respectivo Núcleo Sistêmico e caberá ao setor de competente 

da Contratante conferir e atestar a 1ª e a 2ª via da fatura de pagamento, no prazo de até 3 (três) dias após o 

recebimento. 

9.13. O setor competente deverá encaminhar ao Setor Financeiro competente a 1ª via da fatura para pagamento à 

Secretaria de Municipal de que o serviço fora prestado, sendo que a 2ª via deverá ser devolvida ao fornecedor dos 

serviços para confecção e emissão da Nota Fiscal Global. 

9.14. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente a liquidação qualquer obrigação que lhe for 

imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 

9.15. Exercer a fiscalização dos serviços por profissionais especialmente designados. 

9.16. Recolher os veículos, após a jornada de trabalho nas instalações da CONTRATANTE salvo exceções 

necessárias por motivos operacionais, oficialmente autorizadas. 

9.17. Registrar a utilização, controle e gestão dos veículos, conforme orientação da CONTRATANTE. 

9.18. Incluir o número de chassi ou a placa do objeto a ser locado na nota fiscal sempre que existir, para efeitos de 

controle interno. 

9.19. Notificar e Comunicar a CONTRATADA e de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos serviços. 

9.20. Fornecer a contratada até o 3º (terceiro) dia útil do mês subseqüente a quilometragem mensal de cada veículo 

fornecido/contratado, através de e-mail ou encaminhado de ofício na sede/filial da empresa. 

9.21. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa 

contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO PAGAMENTO 

10.1. Os serviços correspondentes ao mês, fluente do dia 01 (um) de cada mês ao dia 30 (trinta) do mês, serão pagos 

contra fatura com vencimento marcado para 30 (trinta) dias do mês seguinte.  

10.2. A Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em 

conta corrente mantida pela CONTRATADA.  

10.3 As faturas deverão ser entregue à Secretaria Municipal de Administração/ Coordenadoria Geral de 

Transporte e Logística – em até o dia 05 (cinco) do mês seguinte, para apresentação da nota Fiscal/fatura à qual 

devem estar anexados:  

 a) Planilha com medições, devidamente corrigidas pelo (a) Secretario (a) tomador de serviço e com o devido 

atesto do fiscal do contrato;  

b) Totalização do valor a ser levado à composição da Fatura Mensal da CONTRATADA.  

10.4. A CONTRATADA deverá fornecer mensalmente, junto com as faturas, a apresentação, para fins de pagamentos 

estarão diretamente condicionados à apresentação, dos seguintes documentos (certidões vigentes de regularidade 

fiscal (MUNICIPAL, INSS, FGTS, CNDT, CND SEFAZ e CND PGE). 
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10.5.  As faturas somente serão pagas à CONTRATADA após o cumprimento de todas as exigências estabelecidas, 

não podendo ser cobrados juros ou multas por atraso de pagamentos pela falta de documentos que deveriam ser 

apresentados pela CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE 

11.1. O objeto do presente Edital será contratado pelo preço ofertado na proposta da licitante vencedora, que será fixo 

e irreajustável, ressalvadas as hipóteses legais de repactuação. 

11.2. Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na prestação dos serviços 

contratados. 

11.3. Será permitida a repactuação do contrato, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da 

data do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última repactuação. 

11.4. A repactuação deverá ser precedida de demonstração analítica do aumento dos custos, por meio da 

apresentação de planilha de custos e formação de preços, de forma a evidenciar os elementos utilizados na 

composição do preço constante do pedido de repactuação. 

11.5. Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do acordo, convenção, dissídio 

coletivo de trabalho ou equivalente, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de benefícios 

não previstos originariamente. 

11.6. O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das 

hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei n 8.666/93. 

11.7. O preço unitário mensal da locação de veículos será reajustado com base na variação do IGP-M da FGV (Índice 

Geral de Preços – Mercado da Fundação Getúlio Vargas).  

11.8.  No caso de extinção do IGP-M, será utilizado para o cálculo do reajuste o índice que o substituir, ou, na falta 

deste, índice compatível a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.   

11.9. Quando do prazo do reajuste previsto no contrato, a CONTRATADA deverá solicitar o reajustamento, 

informando o índice apurado no período, sua fonte e planilha com os preços reajustados, protocolado junto a 

Secretaria de Administração, para obter autorização legal através de ato administrativo deste órgão que formalizará 

o reajuste por simples Apostilamento. Os apostilamento deverão compor mensalmente os documentos apresentados 

juntamente com as faturas até o término do contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

12.1 A presente Ata de Registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 

situações: 

12.1.1. Quando a contratada não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de 

Preços; 

12.1.2. Quando a contratada não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido; 

12.1.3. Quando a contratada der causa à rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente 

deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XVIII do art. 78 da Lei 

8.666/93;  

12.1.4. Em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente 

deste Registro; 
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12.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 

12.2 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado, por correspondência, 

com aviso de recebimento, o qual será juntado ao processo administrativo da presente Ata. 

12.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 

publicação. 

12.4 A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades 

previstas neste Edital. 

12.5 Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 

relativas ao fornecimento do lote. 

12.6 Caso a Superintendência de Compras não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu 

exclusivo critério, poderá suspender sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que o 

FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1. Será permitida a subcontratação até limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor estimado do objeto desta 

licitação ou do valor arrematado e/ou negociado com o pregoeiro. (Art. 72 da Lei 8.666/93) 

13.2. A responsabilidade pela execução integral do contrato será exclusiva da futura contratada, quaisquer 

anormalidades verificadas na sua execução serão exigidas da futura contratada as devidas providências e a ela 

(futura contratada) serão aplicadas as penalidades e sanções previstas no artigo 78 de Lei 8.666/93, visto que a 

subcontratação não produz relação jurídica direta entre a Administração e a subcontratada.  

13.3. Os pagamentos relativo faturamento mensal serão feitos diretamente à futura contratada, que nos termos da 

subcontratação pagará à sua subcontratada.  

13.4 A futura contratada formalizará com a sua subcontratada o instrumento contratual de subcontratação, o qual 

deverá ser submetido à apreciação da Administração contratante.  

13.5 A subcontratada no ato da assinatura termo contratual de subcontratação com a futura contratada da 

Administração terá que comprovar situação regular através das certidões vigentes de regularidade fiscal 

(MUNICIPAL, INSS, FGTS, CNDT, CND SEFAZ e CND PGE). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES 

14.1 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, 

o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações 

aplicáveis: 

14.1.2  ADVERTÊNCIA   

1 A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos: 

a. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que 
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não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação de 

multa; 

b. Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, 

desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão 

temporária ou inidoneidade; 

c. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos 

serviços da CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais 

grave; 

d. Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo não superior 

a 5 (cinco) dias úteis. 

14.1.3 MULTA 

1 Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento 

convocatório ou no contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL 

correspondente a: 

a. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos materiais ou 

serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

 O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias 

corridos, a partir do 1º dia útil subseqüente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) 

dias; 

b. 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, 

sem prejuízo das outras sanções cabíveis;  

c. 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho, pelo 

descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega; 

d. 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido o prazo estabelecido 

no item 15.2, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à Prefeitura o 

proponente convocado para a assinatura do contrato. 

2. A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, 

previamente autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos efetivamente 

verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou 

modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal; 

3. A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança 

Administrativa ou Judicial; 

4 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou 

fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

 

14.1.4 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO 

DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS. 
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1 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos 

inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo 

defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação; 

2 A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

a. por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

 atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham 

acarretado prejuízos para a CONTRATANTE; 

i.execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados; 

b. por 02 (dois) anos, nos seguintes casos: 

ii. não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados; 

iii. se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no 

que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 

iv.prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste 

ajuste; 

v. cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, 

ensejando a rescisão do contrato. 

14.1.5  DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

1 Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sansão aplicada com base no inciso anterior. 

2 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública será 

proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à ADJUDICADA/CONTRATADA 

nos casos a seguir indicados: 

1. condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

2. prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

3. demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, 

em virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

a. Praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que 

evidenciem interesses escusos ou má-fé; 

b. Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 

c. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto 

deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito. 
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14.2 - Independentemente das sanções administrativas a que se refere à Cláusula Décima Quarta 

desta Ata, a CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a 

inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante; 

14.3 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa previa 

do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 

15.1 A inexecução total ou parcial da Ata enseja sua rescisão pela CONTRATANTE, com as conseqüências 

previstas abaixo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão contratual poderá ser: 

A) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I 

a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

B) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência 

da CONTRATANTE. 

C) judicial, nos termos da legislação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei nº 

8.666/93; 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 

8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente 

comprovados, quando os houver sofrido; 

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as consequências 

previstas no art. 80, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 

16.1 A execução deste contrato, bem assim os casos nele omissos, regulam-se pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de 

teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do Artigo 54 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

17.1. As despesas decorrentes deste PREGÃO ELETRONICO correrão à expensas das Secretarias abaixo 

relacionadas, a saber: 

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

PROJETO ATIVIDADE FONTE ELEMENTO DESPESA 

2203 999 3.3.90.39 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
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PMVG 

 

N._______ 
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PROJETO ATIVIDADE FONTE ELEMENTO DESPESA 

2209 
0

0.01.0001 
3.3.90.39 

2209 0
0.01.0107 

3.3.90.39 

2165 0
0.01.0107 

3.3.90.39 

 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PROJETO ATIVIDADE FONTE ELEMENTO DESPESA 

2112 302 3.3.90.39 

1087 302 3.3.90.39 

1402 302 3.3.90.39 

2214 999 3.3.90.39 

2094 302 3.3.90.39 

2146 302 3.3.90.39 

2113 302 3.3.90.39 

  

SECRETARIA DESAÚDE 

PROJETO ATIVIDADE FONTE ELEMENTO DESPESA 

1050 0002 3.3.90.39 

2144 0204/0304/0002 3.3.90.39 

2239 0204/0002 3.3.90.39 

2041 0205/0002 3.3.90.39 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

18.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 

lavratura de termo, aditivo presente ata de Registro de Preços. 

18.1.2. Esta ata integra o Edital do Pregão Eletrônico n. XX/2015 e seus anexos e as propostas 

da empresas classificadas para cada lote. 

18.1.3 vedado caucionar ou utilizar a presente ata decorrente do pregão presencial acima para 

qualquer operação Financeira, sem prévia e expressa autorização do Município de Várzea Grande 

através da Secretara Municipal de Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

19.1 O acompanhamento e a fiscalização do Contrato ficarão a cargo da CONTRATANTE, através da 

Secretaria Municipal de Administração (Coordenadoria de Transportes e Logística), que 

designa o servidor, Eriney de Souza Galvão, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 

0881904-1 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº. 545.210.411-91 especialmente para este fim, nos 

termos do Art. 67 da Lei nº. 8.666/93. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 



 

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
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20.1 As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como competente para dirimir 

quaisquer questões oriundas da presente ata, inclusive os casos omissos, que não puderem ser 

resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

20.2 E por estarem de acordo, as partes firmam a presente em 03 (três) vias de igual teor e forma 

para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da 

Lei 8.666 de 21/06/93. 

Várzea Grande – MT ___ de _________ de 2015 

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. 

Secretária de Administração 

                                                                               

  
  

 

ANEXO XII 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E A EMPRESA --

---------------- PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. 

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT por meio da Secretaria Municipal de Administração, inscrito 

no CNPJ/MF sob o nr. 03.507.548/0001-10, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa 

no anexo com Paço Municipal Couto Magalhães à Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Bairro Água Limpa 

neste Município, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. 11.364.895/0001-60, neste ato 

representada, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal Sr. ___________________, 

brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Várzea Grande – MT, portador da Cédula de Identidade 

n. __________ - SSP/___ e do CPF n. __________________ e por meio do Secretário de 

Administração _______________, brasileiro(a), portador(a) do RG. N. _____________ SSP/___  e 

CPF/MF ____________, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa ------------

------------------, inscrita no CNPJ/MF sob o n.----------/-------, estabelecida à ------------------------, 

Bairro ------- em --------, CEP:--------------------, Fone/ Fax (65)----------, neste Ato,  

representada pelo seu --------------------, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RGn° -----------

-------SSP/----  e de CPF/MF n°-----------------, doravante denominada CONTRATADA, em vista o 

constante e decidido no Processo arquivado na Superintendência de Licitação, resolvem celebrar o 

presente Contrato, decorrente de licitação na modalidade Pregão Presencial N. XX/2015, conforme 

descrito no Edital e seus Anexos, que se regerá pela Lei n. 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações, 

mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, DA ESPECIFICAÇÃO  

1.1 O presente Contrato tem por objeto contratação de empresa capacitada na prestação de serviços 

na locação de veículos, caminhões, ônibus, micro ônibus, vans e máquinas, incluindo mão de obra 



 

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
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(operadores/com e sem motorista) e seguro dos veículos, para atender todas as Secretarias do 

Município de Várzea Grande/Mt, conforme edital e seus anexos. 

1.2 Este Termo Contratual decorre do Processo N. 269974/2014 e encontra-se vinculado ao Edital e 

seus anexos do Pregão Presencial N. XX/2015. 

 

1.3 O objeto do presente contrato, obedecerá fielmente o quantitativo especificado no Termo de 

Referencia e proposta de preços, conforme a seguir: 

  

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO 
VLR 

UNIT 
VLR 

MENSAL 
VLR 

ANUAL 

1       

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1 O presente contrato terá validade por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura e publicação, prazo em que o CONTRATADO, deverá executar o fornecimento de forma 

integral, de acordo com as necessidades da Secretaria, podendo ser prorrogados em conformidade com 

o disposto no Art. 57, da Lei 8.666 de 21/06/93, especialmente para fins de garantia dos 

equipamentos. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E DO PRAZO  

3.1 Os veículos, serão recebidos pela COORDENADORIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA na sede 

na da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, situada na avenida Castelo Branco nº 2500 e em 

outras garagens de órgãos municipais ou qualquer outra que vierem a ser definidas pelo fiscal do 

contrato. 

3.2 A CONTRATANTE, emitirá ordem de serviço solicitando a entrega dos caminhões, ônibus, vans, 

maquinas, que serão utilizados, para a CONTRATADA, que terá o prazo de até 15 (quinze) dias no 

caso de veículos zero quilometro para disponibilizar no pátio da PREFEITURA MUNICÍPAL DE VÁRZEA 

GRANDE devidamente emplacados. No caso de veículos usados/seminovo, terá que disponibilizar em 

até 05 (cinco) dias corridos para a entrega. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E DO FORNECIMENTO  

4.1 Os serviços deverão ser prestados de acordo com a qualidade, quantidade e periodicidade 

especificada no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas 

condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da contratada. 

4.2 Da Carteira Nacional de Habilitação – CNH 



 

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
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4.2.1. Os motoristas e pilotos da CONTRATADA deverão possuir categoria de habilitação exigida para cada 

tipo de veículos, conforme a legislação brasileira de transito. 

4.2.2.  Os operadores exigidos acima, se faz necessário, tem que ser Habilitado CNH e ter curso de 

qualificação de operador de máquinas, devidamente reconhecido, através de certificado, ou através da carteira 

de trabalho (CTPS), neste caso com mais de um ano de registro. 

4.3 O combustível utilizado pela frota computado por hora ou diária, correrá por conta da CONTRATADA; 

4.4. A manutenção corretiva e preventiva para todos os veículos constantes de todos os itens relacionados correrá por 

conta da CONTRATADA. 

4.4.1 A responsabilidade pela Manutenção Preventiva dos veículos objeto da contratação será da empresa a 

ser CONTRATADA, devendo ser realizada nas periodicidades recomendadas pelas respectivas montadoras e 

constantes do Manual do Proprietário de cada veículo:  

4.4.2. A manutenção corretiva deverá ocorrer sempre que necessário para substituição de um componente do 

veículo por desgaste ou por quebra do mesmo;  

4.7. A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes de acidentes e avarias, contra sim e terceiro, 

danos material e pessoal. 

4.8.  A CONTRATADA deverá assumir integral e absoluta responsabilidade pelos veículos ora locados, desobrigando 

a CONTRATANTE de qualquer ônus, encargos, deveres e responsabilidade por defeitos, vícios aparentes ou ocultos, 

ou funcionamento insatisfatório dos aludidos bens e acidentes não cobertos pelo seguro citado no parágrafo anterior. 

4.9.  A CONTRATADA deverá substituir os veículos leves, pesado e maquinas, quando for necessário fazer qualquer 

tipo de manutenção preventiva ou corretiva pelo período da manutenção. 

4.10.  A CONTRATADA devera apresentar no ato da entrega do veículo locado a Police de segura com cobertura total 

conta sim, e terceiro, seguros vida do condutor e terceiro.   

 

4.11. QUANTO A PADRONIZAÇÃO  

4.11.1. Conforme solicitação da Prefeitura Municipal de Várzea Grande o qual será de responsabilidade da 

CONTRATANTE. 

 

4.12 Os veículos locados, após o expediente deverão ser estacionados no pátio da sede da Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande, situada a Avenida Castelo Branco nº 2500 e em outras garagens de órgãos municipais ou qualquer 

outra que vierem a ser definidas pelo fiscal do contrato. 

 

4.13. QUANTO AOS OPERADORES  

4.13.1. Os motoristas e operadores responsáveis pela operacionalização dos veículos deverão ser empregados 

da CONTRATADA, sem vínculo empregatício com o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.  

4.13.2. A CONTRATADA deverá seguir todas as normas e legislações dispostas na CLT - Consolidação das 

Leis do Trabalho e demais legislações pertinentes.  

4.13.3. Caso seja necessário e de acordo com as necessidades do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, a 

CONTRATADA deverá disponibilizar motoristas/operadores para a realização de segundo turno desde que 

devidamente renumerados de acordo com as leis vigentes e com a devida autorização da Secretaria Municipal 

Administração, através de emissão de ordens de serviços.   
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PMVG 
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4.13.4. Os quantitativos de motoristas/operadores para condução dos veículos locados poderá sofrer 

acréscimo ou supressão, de acordo com as necessidades do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, através da 

Secretaria Municipal de Administração que informará formalmente a CONTRATADA com antecedência mínima 

de 48 (quarenta e oito) horas quanto à grade de horário(s) de utilização dos caminhões.  

4.13.5. Todos os custos referentes à mão-de-obra dos motoristas/operadores, tais como: encargos sociais, 

adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade, tributos, impostos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, seguros, auxílios alimentação e refeição, auxílios e serviços médicos/odontológicos, auxílio 

transporte, auxílio funeral, custos financeiros, gratificações e adicionais, acertos e indenizações rescisórios 

trabalhistas e qualquer outro custo ou despesa que sejam justificáveis ou não, bem como, margens de erros 

deverão ser incluídos na composição do preço mensal do turno de trabalho.  

4.13.6. O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE poderá utilizar motoristas/ operadores de seu quadro de 

servidores de acordo com sua conveniência, necessidade e disponibilidade.  

4.13.7. Caso o motorista ou operador, não esteja, por qualquer motivo, satisfazendo as necessidades da 

Administração, o mesmo deverá ser substituído após solicitação do fiscal do contrato.  

4.14. A CONTRATADA será responsável pelo pagamento das infrações de trânsito praticadas por 

motoristas/operadores do seu quadro de empregados na condução dos veículos locados.  

4.15. No caso de motoristas e operadores que fazem parte do quadro de servidores do Município, empregados na 

condução de caminhões/ veículos / maquinas sob locação, caberá ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE o 

pagamento da respectiva multa.  

4.16.  Os veículos contratados sem motorista a CONTRATADA deverá segurar a frota, garantindo o seguro total. 

Apólices de seguro têm que ser com cobertura de 100%  de todas as despesas com acidente contra si e terceiro,  

danos matérias e Humano, segura de vida para o condutor e terceiro, Tudo por conta da Contratada. 

4.17.  Os veículos contratados com motorista a CONTRATADA deverá segurar a frota, garantindo no mínimo, 

cobertura complementar para Responsabilidade Civil a Terceiros por Danos Materiais (DM) e Pessoais (DP), 

dispensando o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE por responsabilidade ou co-responsabilidade por quaisquer 

compromissos indenizatórios por perdas e danos de qualquer natureza. 

4.17.3. A CONTRATADA deverá apresentar a apólice de seguro, que será parte integrante do contrato, na 

data da entrega dos veículos, tendo que ser feito a renovação do mesmo em prazo lega, os veículos não 

poderão ficar locado sem cobertura de seguro. 

4.17.4.  No caso de culpa concorrente o Município se responsabilizará somente pelo pagamento da parte que 

incorreu em culpa. O prejuízo apurado/ sofrido pelo Município de Várzea Grande e não arcado pela 

CONTRATADA será descontado do valor total da próxima fatura.  

4.18. O contrato deverá ser firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 

inciso II da Lei Federal n.8.666/93.  

4.19 Os serviços deverão ser prestados ao Município de Várzea Grande, no perímetro urbano e zona 

rural, de acordo com a ordem de serviços a ser expedido pela secretaria solicitante 
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4.20 Os veículos serão recebidos provisoriamente, mediante termo assinado pelas partes, para efeito 

de posterior verificação da conformidade dos mesmos com as especificações. Uma vez estando 

comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, os objetos serão recebidos definitivamente, 

mediante Termo Assinado pelas partes; 

4.20.1. O recebimento provisório dos veículos dar-se-á pelo Município de Várzea Grande através 

do COORDENADORIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA, sito à avenida Castelo Branco nº 2500 e 

em outras garagens de órgãos municipais ou qualquer outra que vierem a ser definidas pelo fiscal 

do contrato. 

4.20.2. O recebimento provisório dos veículos não implica em sua aceitação; 
 

4.20.3. O recebimento definitivo dar-se-á pela COORDENADORIA DE TRANSPORTES E 

LOGÍSTICA na sede na da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, situada na avenida 

Castelo Branco nº 2500 e em outras garagens de órgãos municipais ou qualquer outra que 

vierem a ser definidas pelo fiscal do contrato, após a verificação do cumprimento das 

especificações dos veículos, de acordo com o Edital. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO 

5.1 Dá-se a este contrato o valor global de R$ --------- (-----------------------------). 

5.2 – Estão inclusas no valor acima todas as despesas necessárias, tais como: mão-de-obra, tributos, 

emolumentos, despesas indiretas, encargos fiscais, trabalhistas previdenciários e comerciais e, ainda os 

gastos com carregamento. 

5.3 – Os recursos financeiros necessários para a execução deste Contrato são oriundos da seguinte 

classificação orçamentária: 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

PROJETO ATIVIDADE FONTE ELEMENTO DESPESA 

2203 999 3.3.90.39 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PROJETO ATIVIDADE FONTE ELEMENTO DESPESA 

2209 
0

0.01.0001 
3.3.90.39 

2209 0
0.01.0107 

3.3.90.39 

2165 0
0.01.0107 

3.3.90.39 

 

 

 

 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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PROJETO ATIVIDADE FONTE ELEMENTO DESPESA 

2112 302 3.3.90.39 

1087 302 3.3.90.39 

1402 302 3.3.90.39 

2214 999 3.3.90.39 

2094 302 3.3.90.39 

2146 302 3.3.90.39 

2113 302 3.3.90.39 

  

SECRETARIA DESAÚDE 

PROJETO ATIVIDADE FONTE ELEMENTO DESPESA 

1050 0002 3.3.90.39 

2144 0204/0304/0002 3.3.90.39 

2239 0204/0002 3.3.90.39 

2041 0205/0002 3.3.90.39 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

6.1. Os serviços correspondentes ao mês, fluente do dia 01 (um) de cada mês ao dia 30 (trinta) do 

mês, serão pagos contra fatura com vencimento marcado para o dia 15 (quinze) do mês seguinte.  

6.2. A Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de 

crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA.  

6.3 As faturas deverão ser entregue à Secretaria Municipal de Administração/ Coordenadoria 

Geral de Transporte e Logística – em até o dia 05 (cinco) do mês seguinte, para apresentação da 

nota Fiscal/fatura à qual devem estar anexados:  

 a) Planilha com medições, devidamente corrigidas pelo (a) Secretario (a) tomador de serviço e 

com o devido atesto do fiscal do contrato;  

b) Totalização do valor a ser levado à composição da Fatura Mensal da CONTRATADA.  

6.4. A CONTRATADA deverá fornecer mensalmente, junto com as faturas, a apresentação, para fins 

de pagamentos estarão diretamente condicionados à apresentação, dos seguintes documentos 

(certidões vigentes de regularidade fiscal (MUNICIPAL, INSS, FGTS, CNDT, CND SEFAZ e CND 

PGE). 

6.5.  As faturas somente serão pagas à CONTRATADA após o cumprimento de todas as exigências 

estabelecidas, não podendo ser cobrados juros ou multas por atraso de pagamentos pela falta de 

documentos que deveriam ser apresentados pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

7.1 A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Contrato que se 

fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1º, Artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e 

alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre os 
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celebrantes, nos termos do Parágrafo 2º, Inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela 

Lei nº 9.648/98.  

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de 

seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos. 

8.2. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar 

pertinentes para o bom cumprimento do objeto. 

8.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo 

o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependências, desde que respeitadas 

às normas de segurança. 

8.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições aqui estabelecidas; 

8.5. Caberá a Contratante promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 

permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 

8.6. Indicar pessoa responsável pela administração dos contratos. 

8.7. Receber os veículos, verificando o atendimento quanto às normatizações do Código de Trânsito Brasileiro, 

quantidade de combustível disponível, cabendo relatório, conforme o caso, e estado geral do veículo. 

8.8. Devolver o veículo a CONTRATADA, com a mesma quantidade de combustível recebida na retirada. 

8.9. Utilizar os veículos, exclusivamente, para os serviços de competência do Município, representado por seus 

órgãos/entidades, envolvendo transporte de pessoas, materiais, ferramentas e equipamentos, obedecendo aos limites 

estabelecidos pela fabricante do veículo quanto à capacidade de cada marca/modelo. 

8.10. O Município somente se responsabilizará pela execução dos seguintes serviços: 

a) Lavagem simples; 

b) A guarda e o zelo dos veículos, que serão na sede na da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, situada 

na avenida Castelo Branco n. 2.500 e em outras garagens de órgãos municipais ou qualquer outra que vierem 

a ser definidas pelo fiscal do contrato. 

8.11. Fornecer, em tempo hábil, elementos suficientes e necessários à execução dos serviços contratados. 

8.12. A fatura de pagamento deverá ser emitida em 02 (duas) vias, contendo o descritivo dos gastos por órgão, 

entidade ou fundo, e entregue no setor competente do respectivo Núcleo Sistêmico e caberá ao setor de competente 

da Contratante conferir e atestar a 1ª e a 2ª via da fatura de pagamento, no prazo de até 3 (três) dias após o 

recebimento. 

8.13. O setor competente deverá encaminhar ao Setor Financeiro competente a 1ª via da fatura para pagamento à 

Secretaria de Municipal de que o serviço fora prestado, sendo que a 2ª via deverá ser devolvida ao fornecedor dos 

serviços para confecção e emissão da Nota Fiscal Global. 

8.14. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente a liquidação qualquer obrigação que lhe for 

imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 

8.15. Exercer a fiscalização dos serviços por profissionais especialmente designados. 

8.16. Recolher os veículos, após a jornada de trabalho nas instalações da CONTRATANTE salvo exceções 

necessárias por motivos operacionais, oficialmente autorizadas. 

8.17. Registrar a utilização, controle e gestão dos veículos, conforme orientação da CONTRATANTE. 
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8.18. Incluir o número de chassi ou a placa do objeto a ser locado na nota fiscal sempre que existir, para efeitos de 

controle interno. 

8.19. Notificar e Comunicar a CONTRATADA e de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos serviços. 

8.20. Fornecer a contratada até o 3º (terceiro) dia útil do mês subseqüente a quilometragem mensal de cada veículo 

fornecido/contratado, através de e-mail ou encaminhado de ofício na sede/filial da empresa. 

8.21. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa 

contratada. 

 

9.1 CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Executar o fornecimento de acordo com o especificado no Edital e no Anexo I, que faz parte deste 

instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer 

cláusula ou condição aqui estabelecida; 

9.2. Manter durante toda vigência contratual, as condições de regularidade documental apresentadas na licitação, sob 

pena de retenção financeira de seus créditos. 

9.3. Os veículos deverão ser disponibilizados em Várzea Grande/MT de acordo com a Ordem de Fornecimento 

emitida pela CONTRATANTE. 

9.4. Os veículos deverão ser disponibilizados com seguro contra acidentes a terceiros, sem franquia e havendo 

franquia essa ficará a cargo da CONTRATADA, sendo a locação livre de quilometragem, tributos, encargos sociais e 

trabalhistas. 

9.5. Dispor de seguro dos veículos sob locação, o qual deverá ter cobertura contra perdas por responsabilidade civil, 

danos causados a terceiros e materiais sem compra da apólice, dispensado a CONTRATANTE de qualquer 

compromisso indenizatório, devendo o custo do seguro estar incluído no preço da locação. 

9.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações, se obriga a atender 

prontamente, bem como dar ciência a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, de qualquer anormalidade que 

verificar quando da execução do contrato. 

9.7. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, no tocante a execução do serviço, assim como ao 

cumprimento de todas as obrigações. 

9.8. Em eventual substituição de veículos por veículos reservas, fica a cargo da CONTRATANTE a retirada dos 

mesmos. 

9.9 Rastreador tem que atender o município com no mínimo 1(um) ponto de acesso sem restrições, devendo conter a 

especificações, Rastreador Dual, GSM/GPS,  Assistência Técnica  em todo estado, conter no mínimo  2 (dois) Chips, 

Posicionamento de no mínimo 3 em 3 Minutos, Acesso Área restrita para Atualização de dados, Comando de 

Bloqueio, Serviços via Web,  Controle de Frota via sistema, Sistema de Rastreamento,  Sensor de Painel, Relatório de 

posição simultânea da Frota, Relatório de Movimentação ignição, Relatório de Hodômetro e Horimitro, Relatório de 

historio de Posições, Relatório de eventos, Relatório de Excesso de Velocidade, Relatório de eventos de cerca 

elétrica, ponto de controle, Mapas PST,  mapa Gloogle Mapas e Earth, Identificação de Motorista, Hodrômetro,  Botão 

de Assistência, Evento de Alarme, Atualização de Posicionamento GSM, bateria Auxiliares, pacote de controle de 

Jornada de Motorista. 
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9.10 Quando ocorrer multas a contratante encaminhara a notificação de infração imediatamente à 

contratada, tendo em vista que os motoristas dos veículos locados serão de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, salvo quando se tratar de veiculo sem condutor. 

9.11 Quando ocorrer avarias e ou sinistros a contratada será notificada imediatamente sobre o fato para que tome as 

providencias cabíveis, tendo em vista que toda avarias e sinistro, bem como sinistros que envolverem a terceiros, 

correrão as expensas da CONTRATADA. 

9.12 A contratada deverá disponibilizar a entrega dos veículos, após a emissão da ordem de serviço solicitando a 

entrega dos caminhões, ônibus, vans, máquinas, que serão utilizados, para a CONTRATADA, que terá o prazo de até 

15 (quinze) dias no caso de veículos zero quilometro para disponibilizar no pátio da PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

VÁRZEA GRANDE devidamente emplacados. No caso de veículos usados/seminovos, terá que disponibilizar em até 

05 (cinco) dias corridos para a entrega. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

12.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, 

a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações 

aplicáveis: 

I. advertência; 

II. multa;                 

III. suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública por até 05 (cinco) anos; 

IV. declaração de inidoneidade. 

12.2 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer 

atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 

12.3 - A penalidade será obrigatoriamente registrada no SICAF e no caso de suspensão de licitar, a 

CONTRATADA deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízos das multas previstas neste 

Edital, no Contrato e demais cominações legais. 

12.4 - As sanções de que tratam o parágrafo primeiro da Cláusula Décima Segunda serão aplicadas 

pela Secretaria solicitante, salvo a de declaração de inidoneidade, a qual deverá ser proposta ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, mediante parecer fundamentado. 

12.5 - A aplicação das sanções será efetuada mediante processo administrativo instaurado para esta 

finalidade, aberto mediante requerimento devidamente fundamentado apresentado pelo Setor de 

Compras da Prefeitura, observado o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo, 

observando-se ainda as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais 

legislações vigentes, no que couber. 

12.6 - Após instauração do processo administrativo, será comunicado ao representante da empresa 

contratada a ocorrência e a intenção de aplicação da penalidade, abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis para oferecimento de defesa prévia. 
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12.7 - No caso de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar com a 

Administração Pública, o prazo para o oferecimento de defesa prévia será de 10 (dez) dias úteis, a 

contar da comunicação e abertura de vista dos autos na sede do órgão licitador. 

12.8 - Pela inexecução total ou parcial do contrato ou pelo atraso injustificado na execução do contrato 

sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no Art. 86 e Art. 87 da Lei nº. 8.666/93 

12.9 - A Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as sanções 

discriminadas nos parágrafos seguintes 

12.10 - A aplicação da sanção administrativa de ADVERTÊNCIA pode ser efetuada nos seguintes casos: 

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não 

acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa; 

b) Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ou serviços ora contratado, desde que a 

sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade; 

c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços da 

CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave; 

d) Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo não superior ao 

estipulado no contrato. 

12.11 - A aplicação da sanção administrativa de multa, conforme disposto no Art. 86 da Lei 8.666/93, 

correspondente a: 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos materiais ou serviços, 

calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, limitada a 10% do valor global da 

contratação; sendo que o atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em 

dias corridos, a partir do 1º dia útil subseqüente ao término do prazo ajustado em até 15 (quinze) dias; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, aplicável 

após o 15º dia, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;  

c) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho, pelo descumprimento 

de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega; 

12.2 - A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, 

previamente autorizado pela Contratante, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados 

sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto 

inicialmente ajustado, respeitado o limite legal. 

12.3 - A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança 

Administrativa ou Judicial. 

12.4 - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou 

fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

12.5 - A SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR com a Contratante pode ser aplicada aos 

inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa 
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prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação, podendo ser 

aplicada nos seguintes prazos e situações: 

I - por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

a) atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado 

prejuízos para a CONTRATANTE; 

b) execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados; 

II - por até 2 anos, quando a ADJUDICADA/CONTRATADA: 

a) não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados; 

b) se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz respeito à 

sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 

c) prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste; 

d) cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando a 

rescisão do contrato; 

12.16 – A DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA pode ser aplicada enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o Contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sansão aplicada com base no inciso anterior. 

12.17 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública será 

proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à ADJUDICADA/CONTRATADA nos casos 

a seguir indicados: 

I - condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 

II - prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

III - demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em 

virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

a) praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que evidenciem 

interesses excusos ou má-fé; 

b) apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 

c) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que 

tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o 

consentimento da Contratante, por escrito. 

12.18 Independentemente das sanções administrativas a que se refere o item 17 do Edital, a 

CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a inadimplência 

acarretar prejuízos ao órgão contratante. 

12.19 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa previa 

do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

13.1 A inexecução total ou parcial da Ata enseja sua rescisão pela CONTRATANTE, com as conseqüências 

previstas abaixo. 

13.2 – A rescisão contratual poderá ser: 

A) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I 

a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

B) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência 

da CONTRATANTE. 

C) judicial, nos termos da legislação. 

13.3 – Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

13.4 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja 

culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente comprovados, quando os houver 

sofrido; 

13.5 - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as conseqüências previstas no 

art. 80, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

14.1. Será permitida a subcontratação até limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor estimado do objeto desta 

licitação ou do valor arrematado e/ou negociado com o pregoeiro. (Art. 72 da Lei 8.666/93) 

14.2. A responsabilidade pela execução integral do contrato será exclusiva da futura contratada, quaisquer 

anormalidades verificadas na sua execução serão exigidas da futura contratada as devidas providências e a ela 

(futura contratada) serão aplicadas as penalidades e sanções previstas no artigo 78 de Lei 8.666/93, visto que a 

subcontratação não produz relação jurídica direta entre a Administração e a subcontratada.  

14.3. Os pagamentos relativo faturamento mensal serão feitos diretamente à futura contratada, que nos termos da 

subcontratação pagará à sua subcontratada.  

14.4 A futura contratada formalizará com a sua subcontratada o instrumento contratual de subcontratação, o qual 

deverá ser submetido à apreciação da Administração contratante.  

14.5 A subcontratada no ato da assinatura termo contratual de subcontratação com a futura contratada da 

Administração terá que comprovar situação regular através das certidões vigentes de regularidade fiscal 

(MUNICIPAL, INSS, FGTS, CNDT, CND SEFAZ e CND PGE). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE 

15.1. O objeto do presente Edital será contratado pelo preço ofertado na proposta da licitante vencedora, que será fixo 

e irreajustável, ressalvadas as hipóteses legais de repactuação. 

15.2. Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na prestação dos serviços 

contratados. 

15.3. Será permitida a repactuação do contrato, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da 

data do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última repactuação. 
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15.4. A repactuação deverá ser precedida de demonstração analítica do aumento dos custos, por meio da 

apresentação de planilha de custos e formação de preços, de forma a evidenciar os elementos utilizados na 

composição do preço constante do pedido de repactuação. 

15.5. Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do acordo, convenção, dissídio 

coletivo de trabalho ou equivalente, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de benefícios 

não previstos originariamente. 

15.6. O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das 

hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei n 8.666/93. 

15.7. O preço unitário mensal da locação de veículos será reajustado com base na variação do IGP-M da FGV (Índice 

Geral de Preços – Mercado da Fundação Getúlio Vargas).  

15.8.  No caso de extinção do IGP-M, será utilizado para o cálculo do reajuste o índice que o substituir, ou, na falta 

deste, índice compatível a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.   

15.9. Quando do prazo do reajuste previsto no contrato, a CONTRATADA deverá solicitar o reajustamento, 

informando o índice apurado no período, sua fonte e planilha com os preços reajustados, protocolado junto a 

Secretaria de Administração, para obter autorização legal através de ato administrativo deste órgão que formalizará 

o reajuste por simples Apostilamento. Os Apostilamentos deverão compor mensalmente os documentos apresentados 

juntamente com as faturas até o término do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  

16.1 Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e 

subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 

licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

 16.1.1. Para os propósitos desta cláusula, devem ser evitadas e inibidas as seguintes práticas:  

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de 

licitação ou na execução de contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 

influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 

licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, 

visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 

pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório 

ou afetar a execução do contrato. 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 

fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o 

objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) 

atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 

financeiro multilateral promover inspeção. 
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16.2 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa 

física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de 

contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, 

diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 

obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

16.3- Considerando os propósitos das cláusulas acima, a CONTRATADA concorda e autoriza que, na 

hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele 

formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, 

contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.” 

16.4. O contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, 

previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de representante da 

empresa ou da pessoa física contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, 

no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, 

sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS E DA PUBLICAÇÃO 

17.1 A execução deste contrato, bem assim os casos nele omissos, regulam-se pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de 

teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do Artigo 54 da Lei nº 8.666/93. 

17.2 O instrumento contratual terá eficácia após publicação do extrato em Diário Oficial, em obediência 

ao disposto na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1 O acompanhamento e a fiscalização do Contrato ficarão a cargo da CONTRATANTE, através da 

Secretaria Municipal de Administração (Coordenadoria de Transportes e Logística), que 

designa o servidor, Eriney de Souza Galvão, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 

0881904-1 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº. 545.210.411-91 especialmente para este fim, nos 

termos do Art. 67 da Lei nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 Assegura-se ao Município de Várzea Grande o direito de: 

19.1.1 Revogar a presente licitação por razões de interesse público (art.49, caput, da Lei 

8.666/93), decorrente de fato superveniente; devidamente comprovado; 

19.1.2 A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas durante o certame licitatório, todas as condições 
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de habilitação, qualificação e regularidade fiscal exigidas no edital de licitação e na legislação 

vigente. 

19.1.3 Os caminhões/ veículos em uso deverão ficar disponíveis 24 (vinte quatro) horas por 

dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, e serão de uso 

exclusivo do MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE.   

19.1.4 Os caminhões/ veículos que se deslocar fora do MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE, 

deverá ter autorização expressa do Secretario(a) Municipal do fiscal do contrato e da 

CONTRATADA.    

19.1.5 Os caminhões/ veículos deverão estar plenamente aptos para o uso, com as 

autorizações, medidas de segurança, identificação, licenciamento, em dia, e/ou demais 

condições necessárias para transitar, em atendimento à legislação vigente. 

19.1.6 Se a contratada faltar com a disponibilização de veículo e/ou motorista/operador, será 

responsabilizada pelo pagamento de indenização em favor do MUNICÍPIO DE VARZEA 

GRANDE equivalente ao valor diário da locação dos veículo ausente e de sua mão-de-obra, 

multiplicado por 05 (cinco) para cada falta registrada, para reparar os prejuízos apurados pela 

falta supracitada na realização da frente de trabalho no período em que se constatar a falta. 

19.1.7 O prejuízo apurado pelo MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE deverá ser descontado no 

valor total da próxima fatura mensal da empresa imputada em falta. Caberá ao Secretario(a) 

Municipal, utilizador dos serviços fiscalizar, apontar e comunicar expressamente as referidas 

faltas e prejuízos à Secretaria Municipal de Administração para a devida dedução por conta da 

indenização em questão. 

19.1.8 Este contrato, integra o Edital e seus anexos do Pregão Eletrônico n. xx/2015, bem 

com a proposta comercial da empresa contratada. 

19.1.9 É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente da presente licitação para qualquer 

operação Financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

20.1 O Foro para dirimir questões relativas a presente contratação será o Foro da Comarca de Várzea 

Grande-MT com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo 

identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem. 

Várzea Grande - MT, -- de ------------- de 2015. 

                                        Prefeito Municipal 

Secretária de Administração   

CONTRATADA 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2015 

REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Várzea Grande, por meio do Pregoeiro Oficial, designada pelas portarias n. 763/2014, 

torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO 

na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, tendo como critério de julgamento o menor preço por 

item, cujo objeto: Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa Capacitada na 

Prestação de Serviços na Locação de Veículos, Caminhões, Ônibus, Micro-Ônibus, Vans e Máquinas, incluindo mão 

de obra (operadores/com e sem motorista) e seguro dos veículos leves, pesados e maquinas, para atender todas as 

secretarias do Município de Várzea Grande/MT, conforme edital e seus anexos. A realização esta prevista 

para o dia 12 de março de 2015, às 10h00min (horário Brasília - DF). O Edital completo está à 

disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Várzea Grande – Superintendência de Licitação, 

nos dias úteis das 12h00min às 18h00min, sito à avenida Castelo Branco, 2500 – Várzea Grande/MT, 

mediante recolhimento da taxa de R$ 50,00 - não restituível e gratuitamente, no sitio: www.bll.org.br.  

Várzea Grande-MT, 27 de fevereiro de 2015 

 

 

 

 

             Landolfo L Vilela Garcia                            Celso Alves Barreto Albuquerque 
                         Pregoeiro                                                     Secretário de Administração 
 

http://www.bll.org.br/

