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RECIBO DO PREGÃO Nº 004/2013 
 

OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para a frota 
da Prefeitura Municipal de Buritis-MG. 
ÍNICIO DA SESSÃO DE PREGÃO: 24/01/2013 às 10:00 horas. 
 
Recebi da Prefeitura Municipal de Buritis, através do Setor de Compras e Licitação o Edital de Pregão 
acima especificado. 
 
NOME DA EMPRESA: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
FAX: 
E-MAIL: 
 
 
 

____________________________________  
Responsável pelo Recebimento 

 
 

_________________________________________  
NOME /ASSINATURA 

 
 

__________________________________  
DOCUMENTO DE IDENTIDADE 

 
Data do Recebimento _____/______/_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOVERNO MUNICIPAL DE 

BURITIS 
Estado de Minas Gerais 

Prefeitura - Av. Bandeirantes, 723 - Centro - CEP 38.660-000 - Fone (38) 3662-3250/3034 - www.buritis.mg.gov.br 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 
Modalidade: PREGÃO N.º 004/2013 
Tipo: PRESENCIAL 
Processo n.º:  030/2013 
 
OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para a frota 
da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, incluindo mecânica automotiva, lanternagem, pintura, eletricidade, 
instalação de acessórios, serviço de torno, confecção de mangueiras e conexões em geral, conforme 
especificações e quantidades do anexo I. 
 
ÍNICIO DA SESSÃO DE PREGÃO: 24/01/2013 - às 10:00 horas. 
 
INDICE  
RECIBO DE EDITAL  
 
1 - PREÂMBULO ................................................................................................................... 3 
2 -  OBJETO............................................................................................................................. 3 
3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO .............................................................................. 3 
4 - ENTREGA DOS ENVELOPES........................................................................................ 3 
5 - CREDENCIAMENTO....................................................................................................... 4 
6 - PROPOSTAS COMERCIAIS........................................................................................... 4 
7 - HABILITAÇÃO................................................................................................................. 5 
8 - SESSÃO DO PREGÃO...................................................................................................... 8 
9 - RECURSO......................................................................................................................... 10 
10 - ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO ................................................................10 
11 - CONTRATO.................................................................................................................... 10 
12 - PAGAMENTO................................................................................................................. 11 
13 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ............................................................................... 11 
14 - DISPOSIÇÕES GERAIS................................................................................................ 12 
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES COMERCIAIS................. 14 
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL................................................... 20 
ANEXO III - MODELO DE CREDENCIAMENTO .......................................................... 22 
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
IMPEDITIVO.......................................................................................................................... 23 
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM INCISO V DO ART. 27 
DA LEI 8.666/93. ..................................................................................................... 24 
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ESTRITA OBSERVÂNCIA AO INCISO VII DO 
ART. 4º DA LEI 10.520/2002.....................................................................................25 
ANEXI VIII - MODELO DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM 
VEÍCULOS................................................................................................................................27 
ANEXO IX- MINUTA DO CONTRATO.............................................................................. 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOVERNO MUNICIPAL DE 

BURITIS 
Estado de Minas Gerais 

Prefeitura - Av. Bandeirantes, 723 - Centro - CEP 38.660-000 - Fone (38) 3662-3250/3034 - www.buritis.mg.gov.br 

 
NORMAS DA LICITAÇÃO 
PREGÃO N° 004/2013 - TIPO PRESENCIAL - PROCESSO N° 030//2013 
 
1 – PREÂMBULO 
 
A Prefeitura Municipal de Buritis, realizará a licitação na modalidade pregão presencial, em sessão pública 
no Setor de Compras e Licitação, localizado na Avenida Bandeirantes nº 723, bairro Centro, em Buritis, 
Minas Gerais, Registro de Preços para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para a 
frota da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, incluindo mecânica automotiva, lanternagem, pintura, 
eletricidade, instalação de acessórios, serviço de torno, confecção de mangueiras e conexões em geral, 
conforme especificações e quantidades do anexo I. 
 
ÍNICIO DA SESSÃO DE PREGÃO: 24/01/2013 – às 10:00 horas. 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO: Sub-itens 7.1 ao 7.10  do edital da Prefeitura Municipal de 
Buritis. O pregão será realizado pela Pregoeira Terezinha Prisco Damasceno e Equipe de Apoio, designados 
pela Portaria nº 001/2013 de 02/01/2013 e regido pela Lei n.º 10.520 e Pelo Decreto Municipal nº 
075/2005, e subsidiariamente pela Lei Federal  n.º 8.666/93, e suas alterações e demais normas pertinentes e 
pelas condições estabelecidas pelo presente edital. 
 
2 - OBJETO 
 
2.1 - Constitui objeto da presente licitação Registro de Preços para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva para a frota da Prefeitura Municipal de Buritis-MG. 
 
ÍNICIO DA SESSÃO DE PREGÃO: 24/01/2013 às 10:00 horas. 
 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO: Sub-itens 7.1 a 7.10 do edital Registro de Preços para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para a frota da Prefeitura Municipal de Buritis-
MG, incluindo mecânica automotiva leve,  mecânica máquinas e veículos pesados, lanternagem e pintura 
em geral, eletricidade, instalação de acessórios, serviço de torno, confecção de mangueiras e conexões em 
geral,  conforme especificações e quantidades do anexo descritos e especificados no Anexo I deste 
instrumento convocatório. 
 
3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderão participar da presente licitação os empresários e as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 
objeto deste certame. 
 
3.2 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob recuperação judicial, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que 
tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal. 
 
3.3 - A eventual não observância, pelos licitantes, das vedações previstas neste título, sujeitá-los-á às 
penalidades cabíveis. 
 
4 - ENTREGA DOS ENVELOPES 
 
4.1 - Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 
 
4.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser indevassáveis, 
hermeticamente fechados e entregues a Pregoeira, na sessão pública de abertura deste certame, conforme 
endereço, dia e horário especificados abaixo. 
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LOCAL: Av. Bandeirantes nº 723, Bairro Centro, Buritis/ MG 
DATA: 24/01/2013    
HORÁRIO: 10:00 hs 
 
4.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2013 
ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE:....................................................................................... 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2013 
ENVELOPE N.º  2 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
PROPONENTE:....................................................................................... 
 
4.2 - Não serão considerados os envelopes de "Proposta Comercial" e "Documentação de Habilitação" que 
não sejam entregues a Pregoeira designado, no local, data e horário definidos neste edital. 
 
5 – CREDENCIAMENTO 
 
5.1 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto a Pregoeira, devidamente munido 
de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, 
identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. 
 
5.2 - O credenciamento far-se-á através de procuração mediante instrumento público, particular ou outro 
documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. 
 
5.3 - No caso de credenciamento por instrumento particular deverá ser apresentada cópia autenticada do 
respectivo estatuto ou contrato social, e da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam 
expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
5.4 - O documento de credenciamento deverá obedecer o modelo do Anexo III. 
 
5.5 - O proponente deverá fornecer Declaração de estrita observância ao inciso VII do Art. 4º da Lei 
10.520/2002, conforme modelo constante do Anexo VI. 
 
6 - PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
6.1 - As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas em uma via, com suas páginas 
numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, 
borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem 
lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de 
seu conteúdo, observado o modelo constante do Anexo II, deste edital, e deverão constar: 
 
6.1.1 - Nome, número do CNPJ, endereço, telefone, fax e endereço eletrônico da empresa proponente; 
 
6.1.2 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a 
entrega dos envelopes; 
 
6.1.3 - Prazo de garantia dos serviços prestados, bem como garantia das peças e acessórios empregados, não 
inferior ao do fabricante; 
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6.1.4 - Nome, CNPJ, inscrição estadual e endereço completo do responsável pela garantia, caso seja 
prestada por terceiros. 
 
6.1.5 - Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, 
frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 
presente licitação; 
 
6.1.6 - Informar os dados bancários (nome e nº do banco, nº agência e conta corrente); 
 
6.2 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que 
ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação. 
 
6.3 - A empresa deverá enviar nova proposta com os valores ajustados, fechando no valor total do lote 
negociado na sessão do pregão, informando o percentual do desconto ofertado nas peças,  no prazo de 24 
horas a contar do encerramento da sessão. 
 
6.3.1 – A empresa ao formular a nova proposta com os valores negociados na sessão do pregão, não poderá 
oferecer o desconto nas peças, acima dos percentuais e valores ofertados na proposta entregue na sessão do 
pregão. 
 
7 – HABILITAÇÃO 
 
7.1 - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à Habilitação, assinada pelo 
representante legal da licitante, sob pena de inabilitação, conforme modelo constante do Anexo IV. 
 
7.2- Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso V do 
art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, assinada pelo representante legal da licitante, conforme modelo 
constante do Anexo V. 
 
7.2.2 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de 
desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da 
capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, comprovando ter a licitante realizado 
com regularidade e eficiência serviços de mecânica em geral e parte elétrica em veículos da frota da 
Prefeitura Municipal de Buritis e dos serviços ora contratados 
 
7.2.3 – Certidão Negativa de Falência, expedida pelo(s) distribuidor(es) da sede da empresa licitante, com 
data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias anteriores a data de entrega dos envelopes. 
 
7.2.4 - Cartão de inscrição no cadastro de contribuintes do Estado relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, para habilitação; 
 
7.2.5 – Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional da sede da Licitante; 
 
7.3 - Registro Comercial, no caso de empresa individual (empresário), no Registro Público de empresas 
Mercantis da respectiva sede; 
 
7.4 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se 
tratando de sociedades empresariais, e, especificamente no caso de sociedade de ações, acompanhadas de 
documentos de eleição de seus administradores; 
7.5 - Inscrição do ato constitutivo no registro próprio, no caso de sociedades não empresariais, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
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7.6 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitido pela 
Caixa Econômica Federal; 
 
7.7 - Prova de regularidade com a fazenda municipal e Estadual; 
 
7.8 - Prova de Regularidade para com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; 
 
 7.09 - Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial. 
 
7.10 – Certidão Negativa de Débitos Trabalistas  - CNDT 
 
7.11 - A Pregoeira efetuará consultas para verificação da autenticidade dos documentos extraídos pela 
internet, junto aos “sites” dos órgãos emissores para fim de habilitação. 
 
7.12 - Procedida à consulta, serão impressos declarações demonstrativas/comprovantes da situação do 
licitante que serão juntadas aos autos do processo licitatório. 
 
7.13 - Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos extraídos pela 
internet. 

 
7.14 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam 
apresentados a Pregoeira ou à Equipe de Apoio para autenticação. 
 
7.15 - Os documentos mencionados neste título não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo, 
ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 
 
7.16 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, deverão ser 
datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de abertura do Pregão. 
 
7.17 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o 
previsto neste título inabilitará o proponente. 
 
7.18 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser 
substituído por cópia reprográfica, autenticada. 
 
7.19 – As empresas ME (micro empresa) ou EPP (empresa de pequeno porte) deverão apresentar 
toda a documentação solicitada e as fiscais mesmo vencidas deverão ser apresentadas, sob pena de 
inabilitação; 
 
8 - DA SESSÃO DO PREGÃO 
 
8.1 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, 
a Pregoeira declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais aceitará novos 
proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos 
de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 
 
8.2 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
8.2.1 - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando-se o atendimento a 
todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente 
desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo com elas. 
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8.2.2 – A Pregoeira classificará o autor da proposta de menor preço por item e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor 
preço, para participarem dos lances verbais. 
 
8.2.3 - Se não houver no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula anterior, a 
Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores 
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 
 
8.3 - LANCES VERBAIS 
 
8.3.1 - Aos licitantes classificados será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e 
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 
demais. 
 
8.3.2 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado 
sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances. 
 
8.3.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão 
do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para 
efeito de posterior ordenação das propostas. 
 
8.4 – JULGAMENTO 
 
8.4.1 - O critério de julgamento será o de maior percentual de desconto por lote; 
 
8.4.2 No julgamento das propostas a Pregoeira poderá, a seu critério, solicitar assessoramento técnico a 
órgão ou profissionais especializados. 
 
8.4.3 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
8.4.3.1 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
maior desconto da contratação. 
 
8.4.3.2 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja 
compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 
 
8.4.4 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de 
habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 
 
8.4.5 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
 
8.4.6 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, a 
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à verificação 
das condições de habilitação do proponente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, 
para o qual apresentou proposta. 
 
8.4.7 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, a Pregoeira deverá negociar para que seja obtido 
um melhor preço. 
 
8.5 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e 
as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio, e pelos licitantes. 
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8.6 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, a 
Pregoeira devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes 
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da 
licitação. 
 
9 - RECURSOS 
 
9.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação 
das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em 
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos. 
 
9.2 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a 
termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-
razões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 
 
9.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará na decadência do direito de 
recurso. 
 
9.4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
9.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
9.6 - Os recursos deverão ser protocolados por escrito, dirigidos à Autoridade Competente e entregue a 
Pregoeira, no Setor de Compras e Licitação, localizado na Avenida Bandeirantes nº 723, bairro Centro, no 
horário de 08:00 às 12:00 horas de segunda a sexta-feira, em dias úteis. 
 
9.7 - O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e 
comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico. 
 
10 - ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1 - Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, 
com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente. 
 
10.2 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 
 
11 - CONTRATO 
 
11.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado, conforme o disposto no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666 / 93. 
 
11.2 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da licitante vencedora será convocado 
para firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme minuta do Anexo VII, e da proposta 
aceita. 
 
11.2.1 - O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação para 
assinar o contrato. 
 
11.2.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou recuse-se a 
assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o 
contrato. 
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11.3 - O representante legal da licitante vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação para tal, através de telefone, FAX ou correio 
eletrônico. 
 
11.4 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 
decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e 
desde que devidamente fundamentada. 
 
12 – PAGAMENTO 
 
12.1  – As notas fiscais deverão ser emitidas a cada serviço autorizado e entregue no endereço constante da 
OSRV – Ordem de Serviços para Reparos em Veículos. 
 
12.2 – Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será realizado 
acrescido de atualização financeira, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a 
variação “pro-rata tempore” do INPC, ou outro índice que venha substituí-lo, conforme a legislação 
vigente. 
 
12.2.1. – Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o 
decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se a contagem a partir da data em que estas 
forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 
 
13 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1 - A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato no prazo estabelecido no item 11.3 deste edital, bem 
como o descumprimento total ou parcial das obrigações nele previstas, o sujeitará às sanções previstas no 
art. 87 da Lei n.º 8.666/93, obedecidos os seguintes critérios: 
 
I –  multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada, no 
caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente; 
 

a) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do contrato, sem prejuízo 
da sanção prevista no item anterior. Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será o contrato 
rescindido ou a nota de empenho cancelada; 

 
b) 0,33% (três décimos por cento) por dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor 

da etapa;  
 

13.2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato ou recusa injustificada em assinar a ata de registro 
de preços, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da intimação, aplicar à contratada, sem prejuízo das demais, as seguintes sanções: 
 

a)  advertência  
 
b) multa de 30% sobre o valor total do contrato/nota de empenho. 

 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo de até 05 ( cinco) anos; 
 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
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sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 
13.1.1 O valor da multa aplicada, nos temos do inciso II será retido dos pagamentos devidos pela 
Administração ou cobrado judicialmente. 
 
13.1.2 As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de 
controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato. 
 
13.1.3 A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de direitos; 
 
13.1.4 – O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar 
e contratar com o Estado e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores da 
Prefeitura Municipal de Buritis, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 
em contrato e das demais cominações legais. 
 
13.2 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a 
gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da intimação do ato. 
 
14 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da 
proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 
 
14.2 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos Documentos 
de Habilitação apresentados na sessão. 
 
14.3 - É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do julgamento, promover 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem 
como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as 
decisões. 
 
14.4 - É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após a abertura da sessão do pregão. 
 
14.5 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no 
parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
14.6 - É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto deste pregão, 
sendo de sua responsabilidade qualquer falha na execução dos serviços ou por emprego de peças 
inadequadas. 
 
14.7 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 
 
14.8 – A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas 
na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da 
licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo. 
 
14.9 – Fica eleito o foro da comarca de Buritis/MG, para dirimir eventuais litígios referentes a este 
processo. 
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14.10 – O licitante tem até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas para 
solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório, sobre a presente licitação através do Fax: (38) 
3662-3437 ou pelo e-mail: compras@buritis.mg.gov.br. 
 

Buritis, 09 de  Janeiro de 2013  
 
 
 
 

Terezinha Prisco Damasceno 
Pregoeira Titular 
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ANEXO I 
 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES COMERCIAIS 
PREGÃO N° 004/2013 - TIPO PRESENCIAL - PROCESSO N° 030/2013 
 
1 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTIDADE 
Especificação:  
Registro de Preços para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para a frota da 
Prefeitura Municipal de Buritis-MG, incluindo mecânica automotiva, lanternagem, pintura, eletricidade, 
instalação de acessórios, serviço de torno, confecção de mangueiras e conexões em geral, conforme 
especificações e quantidades do anexo I. 
 
ÍNICIO DA SESSÃO DE PREGÃO: 24/01/2013 às 10:000 horas. 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO: Sub-itens 3.2.5 ou 3.2.7 – Páginas 06 (seis) 
 
2 - CONDIÇÕES COMERCIAIS 
 
2.1 – Local de prestação do serviço: o local de prestação dos serviços será a oficina do contratado, 
localizado na cidade de Buritis. 
 
2.2 – A cada serviço, a Prefeitura Municipal de Buritis solicitará à contratada, um orçamento prévio que 
deverá ser entregue no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após o veículo dar entrada na oficina. 
 
2.2.1 – O orçamento deverá ser elaborado de forma detalhada, abrangendo a marca, modelo/ano e número 
da placa do veículo, descrição e discriminação dos serviços a serem executados, devendo ser indicado o 
número de horas/homem a serem utilizadas, com base na tabela de tempo padrão de mão-de-obra, e 
relacionará ainda, todas as peças e componentes a serem substituídos, especificando o nome da peça, 
quantidade, marca, referência, modelo e seus preços unitários e totais de acordo com a tabela do fabricante 
e informando o valor do desconto a ser aplicado. 
 
2.2.1.1 – O Setor de Compras e Licitação fornecerá o modelo; 
 
2.2.2 – Quando for necessária a substituição de peças, a contratada deverá entregar juntamente com o 
orçamento dos serviços, pesquisa de preços, realizada com no mínimo 03 (três) empresas, comprovando 
que o preço cobrado das peças/componentes está de acordo com o praticado no mercado, caso a peça a ser 
adquirida não conste da tabela do fabricante.  
 
2.2.2.1 – A empresa deverá comprovar através do fornecimento de nota fiscal, que as peças colocadas nos 
veículos foram realmente adquiridas da empresa que forneceu o melhor preço na pesquisa apresentada. 
 
2.2.3 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS poderá, a seu critério, verificar junto às empresas a 
autenticidade dos orçamentos apresentados, sujeitando-se a contratada, na hipótese de não confirmação, às 
penalidades legais cabíveis. 
 
2.3 – Os serviços a serem executados pela contratada, serão solicitados pela PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BURITIS, de acordo com suas necessidades, por meio de emissão de formulário – OSRV, conforme 
modelo constante do Anexo VIII, do qual constarão a descrição e a especificação dos serviços pretendidos 
e a identificação do veículo a receber os serviços. 
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2.4 – Realizar os serviços no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a aprovação do orçamento e o envio 
da OSRV – Ordem de Serviços de Reparos em Veículos. 
 
2.4.1 - Caso a realização do serviço não puder ser realizada neste prazo, a empresa deverá comunicar o 
problema à unidade solicitante, que poderá autorizar ou não a prorrogação do prazo de entrega. 
 
2.5 – A Contratada se obriga a entregar à cada unidade solicitante, no ato da assinatura do contrato, as 
tabelas vigentes elaboradas pelos fabricantes dos veículos e utilizadas relativas ao número de horas 
necessárias na execução de cada tipo de serviço e as tabelas de peças, bem como mantê-las atualizadas 
durante toda a vigência do contrato. 
 
2.6 – O licitante deverá citar em sua proposta o valor a ser cobrado pelo Km rodado de reboque. 
 
3 – SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, SEM PREJUÍZO DAQUELAS PREVISTAS PELO 
CONTRATO 
 
(ANEXO IX): 
 
3.1 – Prestar os serviços na forma preceituada pelo edital, observadas as especificações técnicas e condições 
comerciais declinadas neste anexo; 
 
3.2 – Proceder à substituição das peças que apresentem defeito; 
 
3.3 – Manter, ao longo da execução do contrato, seus requisitos de habilitação, assegurando a qualidade na 
prestação de seus serviços e dos materiais e equipamentos que neles forem empregados; 
 
3.4 – Reparar, consertar e alterar a prestação de serviços, bem assim os materiais e equipamentos nela 
empregados, em fiel observância às solicitações da CONTRATANTE; 
 
3.5 – Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da execução do contrato, especialmente os 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes sobre a prestação de serviços, 
isentando a CONTRATANTE de eventual não observância das prescrições legais pertinentes; 
3.6 – Apresentar, a tempo e modo, assim que solicitada pela CONTRATANTE, todo e qualquer documento 
atinente à execução do contrato, em especial a nota fiscal/fatura de seus serviços; 
 
3.7 – Responsabilizar-se, na forma da lei civil, por todo e qualquer dano imposto à CONTRATANTE, ou a 
terceiros, em decorrência da prestação dos serviços contratados; 
 
3.8 - Emitir Nota Fiscal/Fatura dos serviços e peças, para cada OSRV recebida, constando no corpo da Nota 
Fiscal/Fatura nome do banco, agência e conta corrente, número e data do empenho e apresentá-las à 
unidade solicitante conforme endereço constante da OSRV, sendo que o atraso na entrega dos documentos 
de cobrança implicará na prorrogação do vencimento tantos quantos forem os dias de atraso de envio; 
 
3.8.1 - Os responsáveis para solicitação de serviços das unidades solicitantes serão: 
 
a) - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento; 
 
b) - Secretaria Municipal de Saúde; 
 
c) - Secretaria Municipal de Ação Social; 
 
d) – Secretaria Municipal de Educação e  Cultura 
 
e) Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo; 
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f) – Secretaria Municipal de Transporte e Obras Públicas; 
 
g) – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 
 
3.9- As peças e componentes substituídos deverão ser devolvidos à unidade solicitante, devidamente 
acondicionadas, no ato da entrega do veículo consertado. 
 
3.10 – A contratada não poderá realizar nenhum serviço e/ou substituir peças que não constem da OSRV. 
 
3.11 – Os orçamentos das peças não contempladas nas tabelas dos fabricantes, encaminhados às unidades 
solicitantes passarão a integrar, como anexo, a OSRV. 
 
3.12 -  Executar todos os serviços que se fizerem necessários através de mão-de-obra qualificada, de modo 
a garantir o uso normal e perfeito funcionamento dos veículos; 
 
3.13 - Refazer os serviços, executados com falhas ou imperfeições, sempre às suas expensas, quando 
solicitados pela contratante, dentro do prazo de garantia; 
 
3.14 - Sujeitar-se à fiscalização das unidades solicitantes, através de funcionários por elas credenciados, ou 
por técnico especializado, quando for necessária a vistoria para comprovação da perfeita execução dos 
serviços e verificação das peças empregadas; 
 
3.15 - Responder por todos os danos e prejuízos causados à contratante, nos veículos, decorrentes de falhas 
na execução dos serviços ou por emprego de peças inadequadas, e/ou provocados por terceiros, enquanto os 
veículos estiverem sob sua responsabilidade; 
 
3.16 - Dar plena garantia aos serviços pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, bem como, garantir as peças 
e componentes contra eventuais defeitos de fabricação no prazo estipulado pelo fabricante; 
 
3.17 - Entregar os veículos consertados, lavados e em condições de uso imediato; 
 
3.17.1  – A lavagem deverá incluir as partes internas, externas e o motor do veículo; 
 
3.18 - Não permitir que os veículos permaneçam fora do espaço da oficina; 
 
3.19 - Responsabilizar-se pelas infrações de trânsito, ocorridas no período em que os veículos se 
encontrarem sob sua responsabilidade; 
 
3.20 - Possuir seguro, comprovado com apólice, acobertando os veículos sob sua guarda, contra furto e 
roubo, incêndio, avarias resultantes de manobra no pátio e outros danos que porventura ocorram, que 
deverá ser apresentado na assinatura do contrato. 
 
3.21 - Possuir placa de experiência para utilização de veículos quando na responsabilidade da oficina. 
 
3.22 - Quando da manutenção corretiva, a contratada deverá proceder à revisão preventiva do sistema 
reparado, a fim de levantar futuros defeitos que incidirão na correção que ora se realiza. 
 
3.23 - Possuir no mínimo 01 (um) elevador de veículos; 
 
3.24 - Possuir estufa, esticador para lanternagem, alinhador/balanceador eletrônico e aparelho regulador de 
injeção eletrônica; 
 
3.26- A empresa contratada deverá manter um funcionário específico para acompanhar os serviços 
prestados nos veículos da Prefeitura Municipal de Buritis; 
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3.27– A empresa contratada deverá possuir áreas distintas para guarda dos veículos e para conserto dos 
mesmos; 
 
3.28 – Os serviços de reboque poderão ser terceirizados pela oficina contratada, sendo de sua 
responsabilidade qualquer falha na execução dos serviços ou por emprego de peças inadequadas. 
 
3.29 – Os valores de despesas com peças, quantitativo de horas/homem de serviços e reboque estimados 
neste edital, serão utilizados apenas para efeito de julgamento, estando certo que, apenas serão pagos pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS os serviços efetivamente executados e as peças componentes 
substituídas e instaladas. 
 
4– RELAÇÃO DE VEÍCULOS: 
 
MARCA          VEICULO PLACA         ANO   MODELO 
VW VW/ GOL 1.0 HMN-7606 2007/2008 VW 
VW VW/ GOL 1.0 HLF-5340 2013/2013 VW 
VW VW/GOL 1.6 HIK-0625 2008/2008 VW 
VW VW/ GOL JFO-1442 1987/88 VW 
VW VW/ GOL JFO-0722 1987/88 VW 
VW VW/ KOMBI JFO-7856 1994/95 VW 
VW VW/ GOL 1.0 GIV HLF-5339 2013/2013 VW 
VW VW/ GOL JFO-1202 1987/88 VW 
VW VW/ CAMINHAO  HMN-2172 2005/05 VW 4.CIL. 
VW VW/ CAMINHAO  HLF-1084 2008/09 VW/ 13.180 CNM 
VW VW/ SAVEIR0 HLF-5126 2013 VW 
VW VW / VOYAGE 1.0 HLF-1528 2009/10 VW 
VW  VW / GOL  HMN-7222 2007 VW 1.0 
VW VW/ KOMBI HMN-5895 2006/07 VW 
VW VW/KOMBI HLF-4726 2010/2011 VW 
VW VW/KOMBI HLF-4727 2010/2011 VW 
VW VW/ SAVEIRO HMN-8436 2008/08 VW 
VW VW/ SAVEIRO HMN-9211 2008/09 VW 
VW VW/ONIBUS 15.190 HLF-9245 2012/2012 VW 15.190 
VW VW/ONIBUS 15.190 HLF-9246 2012/2012 VW 15.190 
VW VW/ONIBUS 15.190 HLF-9881 2012/2012 VW 15.190 
VW VW/MICROONIBUS HLF-8856 2012/2012 VW MARCO 

POLO VOLARE 
VW VW/PARATI HMG-0578  VW 
            POLICIA.    
MARCA          VEICULO PLACA         ANO   MODELO 
FIAT FIAT/ PALIO HMG-6609  FIAT 
FIAT FIAT/ UNO HMH-1970  FIAT 
FIAT FIAT/ UNO FIRE FKEX HMH-8541 2009/10 FIAT 
FIAT FIAT/ UNO FIRE FLEX GTM-7926 2005/05 FIAT 
FIAT FIAT/ UNO FIRE  HMH-7980 2013 FIAT 
MARCA          VEICULO PLACA         ANO   MODELO 
FIAT  FIAT/ UNO HMN-2171 2005/06 FIAT 
FIAT FIAT/ FIORINO IE GZM-9077 2002/2002 FIAT 
FIAT FIAT/ SIENA HLF-1582 2009/10 FIAT 
FIAT FIAT/ UNO MILLE HMH-5967 2009/09 FIAT 
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FIAT FIAT/ STRADA 
ADVENTURE 

HMN-0650 2003/04 FIAT 

FIAT FIAT/ PALIO WEEK  HMN-5773 2006/07 FIAT ELX FLEX 
FIAT FIAT/ UNO  HMG-5607 2006/06 FIAT 
FIAT FIAT/ FIORINO HMN-2237 2005 FIAT IE 
FIAT FIAT/ DOBLO RONTAM HMH-7053 2009/09 FIAT AMB 2 
FIAT FIAT/DOBLO RONTAM NXX-0809 2012/2013 FIAT AMB 2  
FIAT FIAT /DOBLO HMH-0412 2010/2010 FIAT 
FIAT FIAT/ DUCATO MAXI 

CARGO  
HLF-4437 2013/11 FIAT 

FIAT FIAT/UNO MILLE HMH-7527 2009/2010 FIAT 
FIAT FIAT/UNO MILLE OMF-9302 2012/2013 FIAT 
FIAT FIAT/UNO MILLE OMF-9304 2012/2013 FIAT 
FIAT FIAT/UNO MILLE FIRE GTM-7626 2005/2005 FIAT 
FIAT FIAT/PALIO 1.8 HXL GTM-8669 2006/2006 FIAT 
FIAT FIAT/PALIO GTM-0473  FIAT 

FIAT FIAT/UNO FIRE FLEX HDL-5634  FIAT 
 POLICIA.    
MARCA          VEICULO PLACA         ANO   MODELO 
GM GM/ BLAZER 

ADVANTAGE 
HMH-6363 2009/09 GM 

GM GM/ BLAZER 
ADVANTAGE 

HMH-4159 2008/08 GM 

GM GM/SD DIESEL  HMH-0620  GM 
MARCA          VEICULO PLACA         ANO   MODELO 
GM GM/S CAMIONETE S10  HLF-0747 2009/2013 GM 
GM GM/  MALIBU HHN-0012 2013/2013 GM 
GM GM/ PRISMA JOY HLF-2965 2013/2013 GM 
GM GM/ CORSA  HLF-0115 2009/09 GM 
GM GM/ CAMINHONETA 

S10  
JFP-2101 1999 GM S10 2.5D 4X4 

GM GM / PICK- UP CORSA HMM-5808 2000/01 GM/ ST 
GM GM/ BLAZER HLF-2963 2013/2013 GM 
GM GM/ S10 HLF-2964 2013/2013 GM 
    POLICIA.    
MARCA          VEICULO PLACA         ANO   MODELO 
MITSUBIHJ MITSUBIHJ / L200 4X4 

GL 
HMH-7676 2006/06 MITSUBIHJ 

MITSUBIHJ MITSUBIHJ / L200 4X4 
GL 

HMG-7629 2006/06 MITSUBIHJ 

 POLICIA.    
MARCA          VEICULO PLACA         ANO   MODELO 
FORD FORD/ RANGER HMH-2407 2007 FORD 
MARCA          VEICULO PLACA         ANO   MODELO 
FORD CAMINHAO FORD/ 

CARGO E TANQUE 
HMN-4980 2006/06 FORD CARGO 

1717 
FORD CAMINHAO FORD  HMN-4758 2006/06 FORD F-4000 
FORD  FORD/ PAMPA GMF-1280 1991/91 FORD 1.8 
FORD FORD CARGO HMH-0373 2006/07 FORD CARGO -
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CARGO CAÇAMBA 1717 E 
FORD 
CARGO 

FORD CARGO 
CAÇAMBA 

HMH-0376 2006/07 FORD CARGO -
1717 E 

FORD FORD /TRANSIT 
(DIESEL) 

HLF-3247 2009/10 FORD 

MARCA          VEICULO PLACA         ANO   MODELO 
MBB. MBB. ONIBUS  GLA-7953 1985 MBB. 1113 
MBB. MBB. ONIBUS KST-6469 1991/1991 MBB. 1318 
MBB. MBB. ONIBUS KOD-2117 1991/1992 MBB.  
MBB. MBB. ONIBUS JJZ-9524 1988/88 MBB. OF 1315 
MBB. MBB. ONIBUS JJZ-9514 1988/88 MBB. OF 1315 
MBB. MBB. ONIBUS HVI-9838 1995 MBB. OF 1620 
MBB. MBB. ONIBUS JJC-2131 1987/88 MBB. 1315 
MBB. MBB. SPRINTER  GTM-9214 2006/2006 MBB.313 CDI 
MBB. MBB. CAÇAMBA HMM-2778 1978/78 MBB. 1513 
MBB. MBB. CAÇAMBA KBW-1629 1975/75 MBB.L 1513 
MBB. MBB. CAÇAMBA GMM-8981 1977 MBB. 1513 
MBB. MBB. CAÇAMBA JJD-6795 1982 MBB. 2213 
MBB.  MBB. CAÇAMBA HMG-6826 2006/06 MBB. ETEGO 

1418 
MBB. MBB. CAÇAMBA  HMG-6828 2006/06 MBB. ETEGO 

1418 
MBB. MBB. CAMINHAO HMM-4783 1969/69 MBB. 1113 PIPA 
MBB. MBB. CAMINHAO JFO-9387 1996 MBB. 
MBB. MBB. ONIBUS GMM-7112 1978/78 MBB. 
MBB. MBB/ MICRO ONIBUS HMG-6674 2005/05 MBB. 
MARCA          VEICULO PLACA         ANO   MODELO 
SCANIA SCANIA ONIBUS  GVJ-9160 1991/91 SCANIA / K 113 

CL 
SCANIA  SCANIA ONIBUS KOD-1257 1995/95 SCANIA /K 113  

CL 4X2 320 
SCANIA  SCANIA ONIBUS  JJC-0232 1993/1993 SKANIA/K113 
MARCA          VEICULO PLACA         ANO   MODELO 
NEWHOLL
AND  

TRATOR 
NEWHOLLAND TL 75E 

TL 75E  NEWHOLLAND  

NEWHOLL
AND 

TRATOR 
NEWHOLLAND TL 75E 
B 

TL 75E B  NEWHOLLAND  

NEWHOLL
AND 

TRATOR 
NEWHOLLAND TL 85  

TL 85  NEWHOLLAND  

NEW 
HOLAND 

NEW HOLAND PATROL  140B 2007 NEW HOLAND 

MARCA          VEICULO PLACA         ANO   MODELO 
MASSEY 
FERGUNSON 

MASSEY FERGUNSON   MASSEY 
FERGUNSON 

MASSEY 
FERGUNSON 

TRATOR MASSEY 
FERGUNSON 292 4X4 

292 4X4  MASSEY 
FERGUNSON 
292-4X4 

MASSEY 
FERGUNSON 

TRATOR MASSEY 4292-01 2013 MF 4292 4X4 
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FERGUNSON 4292 4X4  
MASSEY 
FERGUNSON 

TRATOR MASSEY 
FERGUNSON 4292 4X4  

4292-02 2013 MF 4292 4X4 

MASSEY 
FERGUNSON 

TRATOR MASSEY 
FERGUNSON 4292 4X4  

4292-03 2013 MF 4292 4X4 

MASSEY 
FERGUNSON 

MASSEY FERGUNSON 
PA CARREGADEIRA 
65X 

 1978 MASSEY 
FERGUNSON 

MASSEY 
FERGUNSON 

URSUS TRATOR   URSUS 

MARCA          VEICULO PLACA         ANO   MODELO 
HUBER 
WACO 

HUBER WACO PATROL 
I  165 

WB 1969 HUBER WACO  

HUBER 
WACO 

HUBER WACO PATROL 
III 145 

WB 1970 HUBERWACO 

MARCA          VEICULO PLACA         ANO   MODELO 
MICHIGAN MICHIGAN PA 

CARREGAEIRA -CI 
55 CI 1986 MICHIGAN  55CI 

MICHIGAN MICHIGAN PA 
CARREGADEIRA  

55 ART 1986 MICHIGAN 55 RT 

MARCA          VEICULO PLACA         ANO   MODELO 
 VALMET TRATOR VALTRA A 

950 
A950 2009 VALTRA A 950 

VALMET TRATOR VALMET 78 78 ?? VALMET 78 
MARCA          VEICULO PLACA         ANO   MODELO 
COMBAT PA CARREGADEIRA 

COMBAT 
936 2008 COMBAT 936 

MARCA          VEICULO PLACA         ANO   MODELO 
FIAT ALLES FIAT ALLES TRATOR 

ESTEIRA 
FD9  FIAT ALLES 

MARCA          VEICULO PLACA         ANO   MODELO 
IVECO  IVECO CAMINHAO HMH-0208 2006/07 IVECO  

                                                                         
MARCA          VEICULO PLACA         ANO   MODELO 
HONDA  HONDA MOTO  HBK-5444 2006/05 HONDA/ 

CG 125 
FAN 

HONDA HONDA MOTO HBK-5372 2005/05 HONDA 
XNR125 

HONDA HONDA MOTO HMG-9410 2006/2006 HONDA/X
R 
TORNADO 
250 

HONDA HONDA MOTO  HBK-5371 2005/05 HONDA / 
NXR 125 
BROZ 

HONDA HONDA MOTO HMG-9043 2006/2006 HONDA/X
R 
TORNADO 
250 
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HONDA HONDA MOTO HMG-9041 2006/2006 HONDA/X
R 
TORNADO 
250 

MARCA          VEICULO PLACA         ANO   MODELO 
SUNDOWN SUNDOWN MOTO HIQ-9005 2008/08 SUNDOW

N / STX 
201 

SUNDOWN SUNDOWN MOTO HIQ-9004 2008/08 SUNDOW
N/STX 200 

 

SUNDOWN SUNDOWN MOTO HIQ – 9006 2008/08 SUNDOW
N/ STX 202 

SUNDOWN SUNDOWN MOTO HIQ-5505 2008/2008 SUNDOW
N/ STX 202 

MARCA          VEICULO PLACA         ANO   MODELO 
YAMAHA YAMAHA/ MOTO  HBK-5506 2006/06 YAMAHA 

XTZ 125 K 
YAMAHA  YAMAHA/ MOTO  HBK-5505 2006/06 YAMAHA 

XTZ 125 K 
YAMAHA YAMAHA/ MOTO HBK-5597 2006/2006 YAMAHA 

XTZ 125 K 
MARCA          VEICULO PLACA         ANO   MODELO 
STILL STILL MOTO SERRA   STILL 

STILL STILL MOTO SERRA   STILL 0380 
MARCA VEICULO PLACA ANO MODELO 

MMC CAMINHONETE L200 
4X4 GL 

HMG-7629 2006/2007 MMC 

MMC CAMINHONETE L200 
4X4 GL 

HMG-7616 2006/2007 MMC 

 
 

Buritis-MG., 09 de Janeiro de 2013. 
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DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
 
1- Mão-de-obra: (homem/hora trabalhada) x 8.000 H/homem 
 
Discriminação dos serviços: 
 
LOTE 01 – 2.000 horas erviço torno em geral;  
s 
LOTE 02 – 3.000 horas de serviços de confecção de mangueiras e conexões em geral; 
 
LOTE 03 –1.000 horas serviço de lanternagem e pintura; 
 
LOTE 04 - 2.000 horas serviço elétrico automotivo em geral; 
 
LOTE 05 – 1.000 horas serviço mecânico veículos e máquinas pesadas; 
 
LOTE 06 – 1.000 horas serviço mecânico automotivo; 
 
 
 
 

 
 

Buritis-MG., 09 de Janeiro de 2013 
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ANEXO II  
 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
A empresa ___________________________________________________ com sede à  (Rua/Av.) 
________________________________________________ N° _____, (bairro)______________, 
(cidade/UF) __________________________, CNPJ Nº_____________________, inscrição estadual N° 
______ ______________, representada por seu (cargo/função) ___________________, o Sr.(a) 
__________________________________, nos termos do Edital referente ao Processo Licitatório Nº 
193/2013 – Pregão Nº 004/2013, propõe os preços e condições a seguir: 
 

 
Item Descrição  Valor da hora técnica trabalhada  

 Serviços Elétricos para toda a frota  R$____________ 
Valor da hora técnica por extenso: 

 
 

a) Local de entrega: Garagem Municipal da Prefeitura  de Buritis. 
b) Forma de Entrega: Parcelada, conforme solicitações, no prazo máximo de 05 (dias). Em se tratando de 
veículos para transporte de pacientes e veículos para transporte escolar, o prazo máximo deverá ser de 02 
(dias), a contar da entrada do veículo na oficina.  
c) Pagamento: De acordo com cada prestação de serviço, até 30 (trinta) dias após a prestação do serviço e 
emissão de Nota Fiscal. 
d) Validade da proposta: 90 (noventa) dias. 
e) Todas as despesas, inclusive fretes, impostos etc., estão inclusos no preço. 
f) Declaro haver recebido da Prefeitura o Edital e seus anexos, estando ciente de suas normas 
e exigências, as quais aceito da forma como propostas. 
 
 
(Local, data) 
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ANEXO III 
 

 MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
PREGÃO N° ____/2013 - TIPO PRESENCIAL - PROCESSO N° _________________. 

 
PROCURAÇÃO 

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, com sede à 
______________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa 
– nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, 
nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 
profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de Buritis 
praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de pregão n.º (ou de 
forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando- os, conferindo-lhes, 
ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e 
demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 
podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom 
firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação). 
 
Local, data e assinatura 
RECONHECER FIRMA(S) 
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ANEXO IV 
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 PREGÃO N° ______/2013 TIPO PRESENCIAL - PROCESSO N°:___________. 
 
A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, com sede à 
_____________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – 
nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) declara, sob as penas da lei, que, até a 
presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, declara-se 
idônea para licitar e contratar com o Poder Público e não se encontra suspensa do direito de licitar ou 
contratar com a Administração Municipal , estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
 
Data e local 
______________________________________ 
Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO V 
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI 
8.666/93 
PREGÃO N° _____/2013 TIPO PRESENCIAL - PROCESSO N°: __________. 
 
A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, com sede à 
______________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa 
– nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) declara, sob as penas da lei, que não 
utiliza trabalho noturno, perigoso ou insalubre executado por menores de 18 anos ou a realização de 
qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei.  
 
Data e local 
_____________________________________ 
Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO VI 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ESTRITA OBSERVÂNCIA AO INCISO VII DO ART. 4º DA 
LEI 10.520/2002 
PREGÃO N° _____/2013 TIPO PRESENCIAL - PROCESSO N°: ________________ 
 
A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, com sede à 
______________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa 
– nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), Declara para fins de cumprimento do 
Art. 4º, Inciso VII da Lei n.º 10.520/2002, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis que atende 
plenamente aos requisitos de habilitação constantes do Edital. 
 
 
Data e local 
 
_____________________________________ 
Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO DE REPARO EM VEÍCULOS - OSRV 
PREGÃO N° _______/2013 TIPO PRESENCIAL - PROCESSO N°: _________ 
 
ORDEM DE SERVIÇO DE REPARO EM VEÍCULOS – OSRV 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 
UNIDADE SOLICITANTE___________________________________ 
CNPJ:___________________________ INSC. ESTADUAL: ISENTA 
ENDEREÇO:_______________________________________________ 
ORDEM DE SERVIÇO Nº___________ DATA_________ 
CONTRATO Nº _______________ 
Empresa: 
Endereço: CEP: 
Fax: Tel: CNPJ: Insc. Est. 
Banco: Agência: Conta: 
Nos termos da proposta apresentada no Pregão nº ______/2013, Processo de Compra nº _______/2013, 
ficam V. Sas. Autorizadas a executar o (s) serviço (s) abaixo relacionado (s), de acordo com o orçamento nº 
________ encaminhado em:_________ 
 
VEÍCULO: MARCA: ANO: PLACA: 
 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: QUANT. HORAS: VALOR /HORA: VALOR TOTAL: 
QUANTIDADE: VALOR UNITÁRIO: 
VALOR TOTAL: 
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO: 
Responsável pela emissão do orçamento:_____________________________________ 
Buritis, ___________de__________________________de____________ 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
EMPENHO Nº:_________________ DATA DO EMPENHO: ___/____/_____ 
 
A NOTA FISCAL DEVERÁ SER ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO ACIMA 
MENCIONADO. 
Nos termos da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 004/2013, Processo de Compra nº 
_________/2013, ficam V.Sas. autorizadas a executar o(s) serviços. 
 
Buritis, _______ de ____________ de _______ 
__________________________________  
Unidade Solicitante 
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