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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL  

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PREÇOS  
NUMERO: 003/2021 

 

NOME/RAZÃO SOCIAL: 

 

 

CIDADE: ESTADO: 

 

 

TELEFONE: 

 

FAX: E-MAIL 

 

PESSOA PARA CONTATO: 

 

 

Recebi (emos) através de retirada com a equipe Pregoeiro na sede do CISOMT, via 

e-mail licitacao@cisomt.com.br, ou através de acesso à página www.cisomt.com.br,  

nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 

 

LOCAL: 

 

DATA: 

 

ASSINATURA: 

 

 

Objetivando comunicação futura entre o CISOMT e essa Empresa, solicitamos a 

Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo de entrega do Edital supra, à 

Equipe Pregoeiro, por via postal, pelo fax (65) 3241 – 2729 ou pelo e-mail licita-

cao@cisomt.com.br. O não encaminhamento do recibo exime a Comissão de Lici-

tação, o Pregoeiro e Equipe de Apoio da comunicação de eventuais retificações 

ocorridas no instrumento convocatório como de quaisquer informações adicionais. 

 

AVISO - IMPORTANTE 

A proposta deverá ser apresentada em dois formatos: ESCRITA E EM MEIO ELE-

TRÔNICO. CONFORME ITEM 8.1 DO PRESENTE EDITAL. 

Para a apresentação da proposta o Município disponibilizará um APLICATIVO, o 

qual deverá ser requerido junto ao Setor de Licitações, onde neste software, o licitante 

deverá efetuar a digitação dos valores/descontos propostos, bem como outras informa-

ções necessárias para participação na licitação entregando o arquivo gerado em XML 

à PREGOEIRO para ser baixado no sistema, tornando mais célere o processo de apu-

ração do certame, podendo, inclusive, emitir a sua Proposta de Preços gerada pelo sof-

tware em mídia (pendrive, CD, etc.), e disponibilizá-la juntamente com a proposta im-

pressa e devidamente assinada, sendo necessário e de suma importância, que o licitante 

observe e cumpra todos os itens do Edital, pois a presente ferramenta será um facilita-

dor para tornar o procedimento de apuração da licitação mais rápido e dinâmico. 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021 
 

 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, AR CONDICIONA-

DOS E DE ASSESSÓRIOS POR MAIOR DESCONTO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO 

CISOMT CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I. 
 

 

Credenciamento e Entrega dos Envelopes: Até as 13:30 horas, do dia 12/11/2021. Na Sala de Reu-

nião no Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso, localizado na Avenida Presiden-

te Tancredo Neves, nº 5659, Salas 19, 20 e 21, Jardim São José, CEP 78.280-000, Mirassol D’Oeste-

MT. 

 

 

Data, Hora e Local da Abertura dos Envelopes: Dia 12/11/2021, a partir das 13h:30min, no mes-

mo endereço do credenciamento e entrega dos envelopes.  

 

 

Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de Agosto de 2002 e subsidiariamente 

pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98). 

    

 

 

 

Mirassol D’Oeste - MT, 28 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

DANILO DOS SANTOS BASTOS 

  Pregoeiro 
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021 

 

1 – PREÂMBULO 

1.1. O Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso - (CISOMT), através da Co-

missão Permanente de Licitação (Pregoeiro e equipe de Apoio), situado Avenida Presidente Tancredo 

Neves, nº 5659, Salas 19, 20 e 21, Jardim São José, CEP 78.280-000, no Município de Mirassol 

D’Oeste, Estado de Mato Grosso, torna público para conhecimento de interessados que se encontra 

instaurada a LICITAÇÃO, sob a modalidade de PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO do tipo 

“Maior Desconto Por ITEM”, de acordo com o que determina a Lei Federal nº 10.520/02, e, subsidi-

ariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a ser 

regida pelos mencionados diplomas legal e pelas cláusulas e condições que seguem: 
 

1.2. A Comissão Permanente de Licitação (Pregoeiro e equipe de Apoio) do CISOMT torna público 

aos interessados que realizará licitação na modalidade de PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO 

N° 003/2021, cujo recebimento dos envelopes contendo documentos de habilitação (Envelope B) e 

proposta de preço (Envelope A), ocorrerá às 13h30min, do dia 12/11/2021, no CISOMT, situada à 

Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 5659, Salas 19, 20 e 21, Jardim São José, CEP 78.280-000, no 

Município de Município de Mirassol D’Oeste, Estado de Mato Grosso. 
 

2 – DO OBJETO 

 

2.1. Registro de Preços para Futura e Eventual REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS 

E ELETRÔNICOS, AR CONDICIONADOS E DE ASSESSÓRIOS POR MAIOR DESCONTO 

PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CISOMT, conforme especificações e quantidades 

discriminadas no Termo de Referência anexo I deste Edital. 
 

3 – DOS PRAZOS 

 

3.1. O prazo para a Aquisição de peças e dos serviços para manutenção dos veículos será de 12 meses. 

3.2. O prazo para assinatura da Ata pelo licitante vencedor será de 05 (cinco) dias contados da data da 

notificação, sujeitando-se o infrator às sanções previstas na Lei n° 8.666/93. 
 

4 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

4.1. À detentora da ata de registro de preços serão aplicadas as seguintes sanções no caso de recusa da 

assinatura do Ata e pelo inadimplemento na prestação de serviço: 

a) Advertência; 

b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual; 

c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das 

cláusulas do Ata, Contrato e itens deste Edital; 

d) Multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do Ata nos casos previstos 

em Lei, por culpa da detentora da ata de registro de preços, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 

criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa; 

e) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com o CISOMT, por 

prazo não superior a dois anos, no caso de recusa da assinatura do Ata sem motivo justificável; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual 

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

reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

http://www.cisomt.com.br/
mailto:licitacao@cisomt.com.br


 

 

 

 

 

 

 

Avenida Presidente Tancredo Neves, nº. 5659, Salas 19, 20 e 21, Jardim São José, CEP: 78.280-000, Mirassol D’Oeste – MT, 

CISOMT – CNPJ 01.870.663/0001-20 - FONE (65) 3241- 2729 – www.cisomt.com.br - e-mail licitacao@cisomt.com.br 

4.2. A Administração poderá aplicar outras penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, no caso 

da não entrega das peças, ou de sua paralisação ou retardamento desmotivados, ou ainda pela execução 

imperfeita do objeto contratado. 

4.3. De qualquer sanção imposta, a detentora da ata de registro de preços poderá, no prazo máximo de 

cinco dias, contado da intimação do ato, oferecer recurso ao CISOMT, devidamente fundamentado. 

 

5 – DO LOCAL ONDE PODERÁ SER OBTIDA A PASTA DO EDITAL 

 

5.1. Os interessados poderão retirar o Edital completo, no CISOMT, situada à Avenida Presidente 

Tancredo Neves, nº 5659, Salas 19, 20 e 21, Jardim São José, CEP 78.280-000, Mirassol D’Oeste – 

MT, no horário das 07H30 às 13H00, ou no site www.cisomt.com.br ou via e-mail 

licitacao@cisomt.com.br. 
 

6 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

6.1. Poderão apresentar proposta toda e qualquer firma individual ou social, que satisfaça as condições 

estabelecidas neste Edital.  

6.2. A identificação do representante legal de cada empresa proponente será feita mediante a apresen-

tação do aludido representante; de procuração por instrumento particular ou prova de titularidade. 

6.3. Não poderá participar do presente Registro de Preço: 

a) Empresa consorciada sob qualquer forma; 

b) Empresa considerada inidônea por Órgão ou Entidade da Administração Pública, Direta ou Indireta, 

Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 

c) Empresa inadimplente ou que tiver Ata rescindido, ou ainda, suspensa de licitar/contratar com o 

CISOMT, e/ou qualquer outro Órgão Federal, Estadual e Municipal de qualquer Unidade de 

Federação. 
 

               7 – DO CREDENCIAMENTO 

 

7.1. Antes do início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, o 

qual deverá identificar-se junto ao (à) Pregoeiro (a), e apresentar os seguintes documentos:  

a) Carta de Credenciamento, nos moldes do (Anexo VII) – deste edital, acompanhada de documento 

que comprove possuir poderes para formulação de propostas (lances verbais), oferta de descontos e 

para a prática dos demais atos inerentes ao certame; 

b) Cópia autenticada do CPF e RG dos sócios da empresa;  

c) Original e cópia do documento de identidade do representante que será credenciado;  

d) Declaração da empresa, firmada por seu representante ou procurador devidamente constituído, 

afirmando que cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos no edital do Pregão Presencial 

nº 003/2021 (Anexo VI);  

e) Declaração de elaboração independente de proposta (Modelo – Anexo IX); 

f) Declaração de que a proponente se enquadra como pequena ou microempresa para os fins da Lei 

Complementar nº 123/2006 (Anexo V), acompanhada da Certidão simplificada ou de inteiro teor ex-

pedida pela Junta Comercial com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da realização do 

Pregão. 

7.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, deverá comprovar a outorga dos poderes por 

instrumento público ou particular, neste último caso, com firma reconhecida em cartório, com menção 

expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e lances de preços, para 
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recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos perti-

nentes ao certame (este documento independe da carta de credenciamento).  

7.2.1. Nos casos onde se fizer representar por procuração particular, é necessário a comprovação do 

outorgante que confere poderes para tal, através de documento hábil.  

7.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá compro-

var ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  

7.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante, podendo ser substituído o cre-

denciado no decorrer da sessão, desde que cumpridas às exigências dos itens 5.1 e 5.2, fato que será 

registrado em ata.  

7.5. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 5.1, 5.2 e 5.3 não implicará a exclu-

são da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestarem-se na apre-

sentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório, enquanto não suprida à falta ou 

sanada a incorreção. 
 

8 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

8.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 

(dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome do 

proponente os seguintes dizeres: 
 

Envelope A - Proposta de Preço  

PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO n° 003/2021 

PROPONENTE: __________ (nome da empresa, CNPJ e endereço) 
 

Envelope B - Documentos de Habilitação 

PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO n° 003/2021 

PROPONENTE: __________ (nome da empresa, CNPJ e endereço) 
 

8.2. Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 

cópia devidamente autenticado em Cartório ou publicado em órgão de imprensa oficial, ou ainda, pelo 

Pregoeiro e Equipe de Apoio, quando apresentados juntamente com o original. 

8.3. A inversão dos documentos no interior do envelope, ou a colocação da proposta de preço no 

envelope de documentos de habilitação e vice-versa, acarretará a exclusão do licitante do certame. 

8.4. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, 

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinha, 

devendo ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a 

procuração. 

8.5. A falta de rubrica, data e assinatura na proposta somente poderá ser suprida por representante da 

proponente, por qualquer processo de cópia autenticada da proponente, com poderes para tal fim, 

desde que esteja presente na reunião de abertura dos envelopes. 
 

9 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

AVISO - IMPORTANTE 

9.1. A proposta deverá ser apresentada em dois formatos: ESCRITA E EM MEIO ELETRÔNICO. 

9.1.1. Da proposta Escrita:  
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9.1.1.1. A proposta escrita deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado ou impressa 

pelo próprio APLICATIVO e devidamente assinada, contendo todos os dados exigidos no item 8.2 e 

seus subitens.  

9.1.2. Da Proposta em Meio Eletrônico:  

9.1.2.1. Para a apresentação da proposta o Município disponibilizará um APLICATIVO, o qual deverá 

ser requerido junto ao Setor de Licitações, onde neste software, o licitante deverá efetuar a digitação 

dos valores/descontos propostos, bem como outras informações necessárias para participação na licita-

ção entregando o arquivo gerado em XML à PREGOEIRO para ser baixado no sistema, tornando mais 

célere o processo de apuração do certame, podendo, inclusive, emitir a sua Proposta de Preços gerada 

pelo software em mídia (pendrive, CD, etc.), e disponibilizá-la juntamente com a proposta impressa e 

devidamente assinada, sendo necessário e de suma importância, que o licitante observe e cumpra todos 

os itens do Edital, pois a presente ferramenta será um facilitador para tornar o procedimento de apura-

ção da licitação mais rápido e dinâmico.  

9.1.2.2. O pendrive, CD, etc., contendo a proposta poderá ser colocado no mesmo envelope da propos-

ta escrita, onde, deverá constar a identificação da licitante com o CNPJ e Razão Social. 

9.1.2.3. É de inteira responsabilidade da proponente a entrega do pendrive, CD, etc, com o arquivo 

correspondente a proposta e apto a ser aberto, onde seus dados serão utilizados para fins de julgamento 

da proposta, sob pena de desclassificação em caso de descumprimento da exigência, ficando a cargo da 

PREGOEIRO e equipe tal decisão. 
 

9.1.3. A proposta deverá conter os seguintes elementos: 

9.1.3.1. Razão social, números do CNPJ e da inscrição estadual, endereço completo, números do tele-

fone/fax e endereço eletrônico (e-mail) se houver, para contato.  

9.1.3.2. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação.  

9.1.3.3. Cotação por lote, com os descontos a eles inerentes.  

9.1.3.4. Prazo de fornecimento, que não será superior a 03 (três) dias úteis.  

9.1.3.5. Local, data, nome do representante legal e sua assinatura.  

9.2. 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, transporte, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus 

Anexos. 

9.3. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente 

cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no 

julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados plei-

tos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os bens serem fornecidos sem ônus adicionais.  

9.4. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições es-

tabelecidas neste Edital e seus anexos.  

9.5. 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.  

9.6. A especificação não poderá ser alterada, sob pena de desclassificação.  

9.7. Os preços serão aferidos levando em CONTA O MAIOR DESCONTO.  
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9.7.1. Os preços, ainda que ofertados por meio de descontos, deverão ter como referência a moeda na-

cional.  

9.7.2. A grafia dos descontos deve conter apenas duas casas decimais após a vírgula (ex: 18,40%).  

9.7.3. Os preços deverão ser grafados em algarismos e por extenso.  

9.7.4. Caso haja divergência entre a proposta escrita por extenso e a proposta escrita em algarismos, 

considerar-se-á a proposta escrita por extenso.  

9.8. Para apresentação da proposta poderá ser utilizado o modelo constante do ANEXO III. 

9.9. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 

9.10. Eventuais erros nos descontos, em decorrência de notório erro de digitação, apresentados na 

proposta do licitante SERÃO EXCLUÍDOS, livrando o licitante de honrar com a proposta apresenta-

da, oportunidade que será tomada como corretos os descontos. 
 

10 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

10.1. As propostas assinadas, sem emendas ou rasuras serão classificadas segundo a ordem CRES-

CENTE DO MAIOR DESCONTO (ITEM), devendo estar assinadas pelo responsável legal da pessoa 

jurídica ou procurador, sendo desclassificadas as aquelas que: 

a) Não manter a ordem dos itens na proposta da empresa proponente, conforme ordem dos itens anexa 

deste edital. 

b) Não atendam às condições deste instrumento convocatório, notadamente em relação aos preços má-

ximos tolerados, ou seja, manifestamente inexequíveis por decisão Pregoeiro. 

c) Estejam incompletas, ou seja, não contenham todas as informações, ou declarações ou certificações 

exigidas neste instrumento convocatório; 

 d) Contenham limitações ou condições constantes com o instrumento convocatório. 
 

10.2. Havendo divergência entre valores unitários e valores globais, considerar-se-ão como válidos os 

valores unitários, caso a discrepância seja entre os valores em algarismo e por extenso prevalecerão os 

últimos. 

10.3. Após a abertura dos envelopes relativos às Propostas de Preços, o Pregoeiro poderá suspender a 

reunião a fim de que tenha melhores condições de análise, marcando na oportunidade, nova data e/ou 

horário em que voltará a reunir-se com os interessados, ocasião em que será dada continuidade ao cer-

tame. 

10.4. O não comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marcada, não impedirá que ela 

se realize, não cabendo ao ausente o direito à reclamação de qualquer natureza. 

10.5. Não serão consideradas, como critérios de classificação ou desempate das propostas, quaisquer 

ofertas de vantagens não previstas neste edital. 

10.6. Para melhor agilidade nos procedimentos de abertura, os papéis que contém as propostas de pre-

ços deverão estar dispostos e numerados em ordem crescente. 

10.7. Após a fase de abertura de “Proposta de Preços”, não caberá desistência da mesma, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente. 
 

11 – DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

 

11.1. Os documentos de habilitação que deverão ser apresentados na sessão pública, de forma numera-

da, sequencial e inseridos no envelope B, são os seguintes:  
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11.2. Habilitação Jurídica  

11.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou;  

11.2.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documen-

tos de eleição de seus administradores; ou  

11.2.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades ci-

vis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício.  

11.2.4. 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. 

11.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista  

11.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).  

11.3.2. Certidão Negativa de Tributos Federais unificada com a CND-INSS, fornecida pela Fazenda 

Federal, e a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional. 

11.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual.  

11.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal.  

11.3.5. Prova de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demons-

trando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.  

11.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 

11.4. Documentação relativa à avaliação econômico-financeira; 

Certidão negativa de Falência e Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, com prazo de expedição não superior a 90 (noventa) dias da data de sua emissão. 
 

11.5. Relativos à Qualificação Técnica; 

Alvará de Licença e Funcionamento, expedido pela Prefeitura do respectivo domicílio tributário. 
 

11.6. Outros Documentos através de Declarações 

a) Declaração pela licitante de inexistência de fato impeditivo de habilitação, na forma do parágrafo 

2°, art. 32 da Lei 8.666/93 (Anexo IV). 

b) Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigo ou insalubre, bem 

como que não emprega menor de dezesseis anos, na forma do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de 

acordo com a Lei Federal nº 9.854/02 (Anexo IV). 

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

c) Declaração que não possui em seu quadro de funcionários, servidores públicos exercendo função de 

gerência, administração ou qualquer outra que lhe de poderes para decidir no âmbito da empresa 

(Inciso III do art.9º da Lei 8666/93 e inciso X s Lei complementar nº 04/90), (conforme modelo - 

Anexo IV). 
 

12 – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

 

12.1. O julgamento da habilitação dos interessados será realizado com a abertura do envelope de DO-

CUMENTOS DE HABILITAÇÃO da pessoa jurídica melhor classificada e será feito à vista do exame 

dos documentos apresentados. 

12.2. Após a abertura dos envelopes relativos à documentação de habilitação, o Pregoeiro poderá sus-

pender a reunião a fim de que tenha melhores condições de análise, marcando na oportunidade, nova 
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data e/ou horário em que voltará a reunir-se com os interessados, ocasião em que será apresentado o 

resultado do julgamento da habilitação. 

12.3. O não comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marca não impedirá que ela se 

realize, não cabendo ao ausente o direito à reclamação de qualquer natureza. 

12.4. Será julgado habilitado o licitante que apresentar os documentos exigidos, validamente e em con-

formidade com este instrumento convocatório. 

12.5. Será julgado inabilitado o licitante que não atender às exigências deste instrumento convocatório, 

notadamente quanto a não apresentação ou apresentação irregular de qualquer documento solicitado. 

12.6. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de re-

gularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, atendendo o que determina o arti-

go 43, da Lei Complementar n° 123/06. 

12.7. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 

(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento imediatamente posterior à declaração 

de vencedora da licitação, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regulari-

zação da documentação. 

12.8. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 9.6, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Legislação pertinente, sendo facultado à 

instituição convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do con-

trato, ou cancelar a licitação. 

12.9. Todos os documentos deverão estar dentro do prazo de validade, salvo aqueles que não tenham 

validade (Documentos relativos à qualificação jurídica, Cartão do CNPJ, inscrição no cadastro de con-

tribuintes estaduais ou municipais), para os demais, quando o prazo de validade não estiver menciona-

do explicitamente, somente serão aceitos quando emitidos até 90 (noventa) dias antes da apresentação 

dos documentos de habilitação e propostas. 

12.10. Os documentos exigidos quando emitidos através DA INTERNET terão sua autenticidade veri-

ficada pelo CISOMT. 

12.11. Para melhor agilidade nos procedimentos de abertura, a documentação deverá estar disposta e 

numerada em ordem crescente. 

12.12. Não constituirão causa de inabilitação ou desclassificação, a irregularidade formal que não afete 

o conteúdo ou a idoneidade do documento. 

12.13. Todos os documentos apresentados por meio de xerocópias, serão aceitos conforme dispõe o 

Art. 32 da Lei nº 8.666/1993. Em caso de autenticação por membro da equipe pregoeira, está se dará a 

partir do DOCUMENTO ORIGINAL. 
 

13 – DO PROCEDIMENTO NO PREGÃO 

 

13.1. Instaurada a sessão, as licitantes, por intermédio de seus representantes, apresentarão DECLA-

RAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPREM PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HA-

BILITAÇÃO (SEPARADAMENTE DOS ENVELOPES). Caso a licitante não apresente a declara-

ção, o (a) Pregoeiro (a) providenciará termo equivalente para recolher a assinatura do representante 

legal. 
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13.2. Em seguida, realizar-se-á o credenciamento dos representantes legais e efetuar-se-á a abertura 

dos envelopes contendo as propostas de preços das licitantes rubricando-as e facultando-se aos repre-

sentantes das licitantes o seu exame, registrando-se em ata as anotações solicitadas. 

13.3. O procedimento licitatório terá início com a abertura de “Propostas”, sendo realizado julgamento 

das mesmas de forma objetiva, em conformidade com o tipo de licitação, critérios estabelecidos neste 

instrumento convocatório, e com fatores exclusivamente nele referidos. 

13.4. Serão verificados o atendimento das propostas às condições definidas neste edital, sendo desclas-

sificadas, pelo Pregoeiro aquelas que não atendam ao Instrumento Convocatório (conforme acima). 

13.5. Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido de reconsideração à própria 

comissão de licitação, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado, de imediato, oralmente ou 

por escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser proferida. 

13.6. A CPL analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo-lhe facultado, para 

tanto, suspender a sessão pública. 

13.7. Da decisão relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso. 

13.8. Dentre as licitantes classificadas serão selecionadas para a fase de lances verbais a proposta de 

menor preço e as demais propostas cujos valores estejam no intervalo de no máximo 10 % (dez) por 

cento do menor preço classificado. 

13.9. Quando não for possível obter pelo menos 03 (três) propostas escritas de preços, nas condições 

do subitem acima, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), 

salvo empate, para poderem participar da etapa de lances verbais. 

13.10. A validade do pregão não será comprometida se for inviabilizada a fase de lances em virtude da 

apresentação e/ou classificação de apenas uma proposta escrita, como também a classificação de ape-

nas 02 (duas) propostas escritas de preço não inviabilizará a realização da etapa de lances verbais. 

13.11. Em continuação, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos lançadores 

selecionados, que deverão ser formular lances sucessivamente, em valores distintos e decrescentes. 

13.12. O Pregoeiro fará uma rodada de lances convidando o representante da licitante que ofereceu a 

proposta escrita de melhor preço, a fazer o seu lance e, em seguida, os representantes das demais em-

presas selecionadas na ordem decrescente de preço, e assim sucessivamente até que se obtenha a pro-

posta de menor valor. 

13.13. Só serão aceitos lances verbais inferiores ao menor preço obtido. 

13.14. O licitante que não apresentar lance para um lote não ficará impedido de participar dos próxi-

mos, caso queira. 

13.15. Em não havendo mais lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas, 

exclusivamente segundo o critério de MAIOR DESCONTO. 

 13.16. Casos as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam em 

até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada preferência de 

contratação, situação denominada por empate ficto, conforme disposto na LC n.º 123/2006. 

13.16.1. Ocorrendo o empate ficto, será adotado o seguinte procedimento: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 

preço inferior àquela de menor preço; 

b) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno por-

te que se enquadrem na situação de empate ficto, será realizado sorteio entre elas para que se identifi-

que aquela que primeiro poderá apresentar proposta melhor; 
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c) Não sendo habilitada a microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiada pela regra do em-

pate ficto, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes, observada a ordem clas-

sificatória, para o exercício do mesmo direito; 

d) Na hipótese de empate ficto, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada para apresen-

tar nova proposta, terá prazo máximo de 05 (cinco) minutos, para fazê-lo, sob pena de preclusão; 

e) Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto da licitação 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

f) Os dispositivos legais atinentes ao empate ficto somente serão aplicáveis quando a melhor oferta 

final não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  

13.17. Na hipótese de não ocorrer nenhum lance verbal, será verificada pelo Pregoeiro a aceitabilidade 

da proposta escrita de menor preço, face ao valor estimado para a contratação, decidindo a respeito. 

13.18. Em todos os casos será facultado ao Pregoeiro negociar diretamente com as licitantes em busca 

do menor preço. 

13.19. Após a finalização das etapas de classificação (propostas escritas e lances verbais, se houver), 

proceder-se-á a abertura do envelope A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do licitante vence-

dor (classificado em primeiro lugar), caso este seja inabilitado será aberto o envelope de habilitação do 

2º classificado e assim sucessivamente até que o seguinte classificado que preencha as condições de 

habilitação seja declarado licitante vencedor, nas condições propostas. 

13.20. Os documentos de habilitação das licitantes remanescentes permanecerão em poder do Pregoei-

ro até a assinatura do contrato pelo licitante vencedor e serão retirados mediante recibo pelo represen-

tante legal da licitante. 

13.21. Após o desenrolar de todos, será lavrada ata circunstanciada da sessão, a qual será assinada pelo 

Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes. 

13.22. A licitante vencedora do certame terá o prazo de 02 (dias) para apresentar proposta rea-

dequada conforme os lances apresentados.  

13.23. O prazo para impetração memoriais escritos do recurso administrativo é de 02 (dois) dias úteis, 

contados a partir da data de comunicação do ato que o motivou. 

13.24. O Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso poderá conferir prazo de 03 

(três) dias úteis para as licitantes, caso todas sejam desclassificadas ou inabilitadas (todas numa mesma 

fase), a fim de que as mesmas possam adequar propostas ou documentação, conforme o caso. 

Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso 

próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso 

I, a e b, da Lei n° 8.666/93). 
 

14 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

14.1. Das decisões do (a) Pregoeiro (a) caberá recurso único fundamentado, conforme segue: após de-

claração de vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação das razões do 

recurso escritas (prorrogável por igual período, desde que devidamente justificado), ficando facultado 

aos demais licitantes desde logo apresentar contrarrazões em igual número de dias (prorrogável por 

igual período, desde que devidamente justificado), que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediata dos autos. 
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14.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamen-

to. 

14.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará em decadência do direito de 

recurso, com a consequente adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pela autoridade 

competente. 

14.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

14.5. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede do Con-

sorcio Intermunicipal de Saúde do Estado de Mato Grosso. 
 

15 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

15.1. No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento da proposta o ato con-

vocatório do pregão poderá ser impugnado, caso não haja impugnações preclui possibilidade posterior 

de impugnação de toda matéria nele constante. 

15.2. Os pedidos de esclarecimento, providências ou impugnações, deverão ser encaminhados por es-

crito e contra recibo ao Pregoeiro, no seguinte endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 5659, 

Salas 19, 20 e 21, Jardim São José, CEP 78.280-000, Mirassol D’Oeste-MT, no prazo disposto no su-

bitem acima, no horário 07:30 a 13:00 de segunda a sexta-feira. 

15.3. Impugnações ou pedidos de esclarecimentos protocolados fora do prazo não serão considerados. 
 

16 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

 

16.1. Não havendo interposição de recursos nos termos do artigo 4º da Lei n° 10.520/2002, o Pregoeiro 

fará adjudicação do objeto à empresa declarada vencedora do certame. E após a publicação do 

resultado da licitação decorrido dois dias úteis serão homologados pela autoridade competente.  

16.2. O prazo de dois dias úteis para a homologação da licitação também poderá iniciar-se a partir da 

lavratura da ata de encerramento da sessão de julgamento das propostas de preços, desde que presentes 

no ato os prepostos das licitantes. 
 

17 – DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS UNITÁRIO 

 

17.1. Pela Prestação de Serviços, ficará contratado o preço global do lote, proposto pela A 

DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e CONTRATO. 

17.2. O pagamento será efetuado após a realização dos serviços, não havendo adiantamento por conta 

da prestação dos serviços. 

17.3. No caso de apresentação de propostas com preços inexequíveis ou irrisórios, será aplicado o 

disposto nos § 1º e 2º do artigo 48 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 

18 – DO CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

 

18.1. É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência deste Instrumento. 

18.1.1. Os preços praticados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, 

admitida à 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. 

18.1.2. Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei nº 8.666/93, serão concedidos depois de 

decorrido 12 (doze) meses da vigência do Ata e Contrato, por provocação do contratado, que deverá 
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comprovar através de percentuais do IGPM/FGV, o reajuste pleiteado, que passarão por análise 

contábil de servidores designados pelo CISOMT. 

18.2. Os preços praticados 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 da contratação. 

18.3. Caso o preço praticado seja superior à média dos preços de mercado, o CISOMT solicitará ao 

Contratado, mediante correspondência, redução do preço praticado, de forma a adequá-lo ao preço 

usual no mercado. 

18.4. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços que forem iguais ou inferiores à 

média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços. 
 

19 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

19.1. O pagamento será efetuado mensalmente em até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, contendo a quantidade mensal consumida, devidamente atestada por funcionário 

designado pelo CISOMT. 

19.2. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da ata de registro de preços enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 

inadimplemento contratual. 

19.3. O pagamento, pelos serviços efetivamente realizados, poderá ser efetuado através de depósito em 

qualquer agência da rede bancária, para crédito da à detentora da ata de registro de preços em conta 

corrente mantida em agência bancária indicada pela mesma ou através de cheque nominal. 

19.4. O pagamento somente será efetuado mediante: 

a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, através de Certidões expedidas pelos 

órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, composta 

de: Certidão de Quitação de Tributos Federais, neles abrangidos as contribuições sociais, 

administrados pela Secretaria da Receita Federal; Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida 

pela Procuradoria da Fazenda Nacional-Ministério da Fazenda; Certidão expedida pela Secretaria da 

Fazenda do Estado ou Distrito Federal, da sede da empresa quando couber. 

b) prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (art. 27, a, Lei 

n° 8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS. 

c) prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (art. 195, § 3°, da 

Constituição Federal), através da apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito; 

19.5. O não cumprimento do previsto no Registro de Preços e Contrato permitirá ao CISOMT a 

retenção do valor da fatura até que seja sanada a irregularidade. 

19.6. A empresa detentora da ata de registro de preços arcará com todos os custos referentes à mão-de-

obra direta e/ou indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, 

recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas 

administrativas, tributos e demais encargos necessários à entrega dos produtos objeto deste Registro de 

Preços. 
 

20 – DAS CONDIÇÕES DAS AQUISIÇÕES E PEÇAS E DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

20.1. A aquisição de peças e a realização dos serviços será fiscalizada pelo servidor do CISOMT. 
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21 – PORCENTAGEM MINIMA 

 

21.1. NÃO SERÁ ACEITO PROPOSTA COM DESCONTO INFERIOR AO PERCENTUAL 

DEFINIDO NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DESTE EDITAL, nos termos da Lei Fe-

deral nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 9.648, de 27.05.1998. 
 

22 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

22.1. Os recursos necessários para cobrirem as despesas decorrentes da presente Licitação correrão por 

conta de recursos do CISOMT, na seguinte dotação orçamentária: 
 

01 – CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE MATO GROSSO  

001 – CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE MATO GROSSO 

10.122.0002.2002 – PROGRAMA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 

 

23 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO E DA ASSINATURA. 

 

23.1. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após regular convocação para assinar a 

ata de registro de preços e Contrato. 

23.2. O licitante que não assinar a ata de registro de preços no prazo estabelecido será considerado 

adjudicatário faltoso, podendo incorrer, a critério do CISOMT, na penalidade de: multa, perda do 

direito a contratação e suspensão do direito de licitar com o CISOMT pelo prazo máximo de 02 (dois) 

anos. 

23.3. Sendo faltoso o adjudicatário, o CISOMT poderá declarar a licitante classificada em 2º (segundo) 

lugar, como vencedora, nas condições de sua proposta, sendo analisadas as condições de habilitação da 

mesma. 

23.4. Ocorrendo rescisão contratual, por inadimplência total ou parcial da detentora da ata de registro 

de preços e Contrato, poderá o CISOMT contratar as demais licitantes classificadas, na ordem de 

classificação, para entregar o remanescente dos materiais, desde que a mesma atenda as condições de 

habilitação. 

23.5. As obrigações e direitos do CISOMT e da detentora da ata de registro de preços, resultantes da 

ata de registro de preços entre eles firmado, cessarão a partir do momento em que, concluído seu 

objeto, as partes deram-se mútua quitação. 

23.6. A ata de registro de preços poderá ser alterada conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 

2º, da Lei nº 8.666/93. 

23.7. A Ata de registro de preços e Contrato será formalizada com base nos Itens e Condições descritas 

no presente Instrumento Convocatórias. Caso venha ocorrer qualquer discrepância de condições entre 

a ata de registro de preços a ser firmada e o Instrumento Convocatório, prevalecerão sempre os termos 

deste último. 

23.8. Farão parte integrante da respectiva ata de registro de preços todos os elementos apresentados 

pela licitante vencedora que tenham servido de base a presente licitação, bem como as condições 

estabelecidas neste Edital e Anexo. 
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23.9. A licitante vencedora comunicará O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO 

OESTE DE MATO GROSSO, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessário, que impeça o cumprimento das obrigações da ata de registro de 

preços, em especial ao descumprimento do fornecimento dos objetos cujos preços foram registrados, 

que deverá ser solucionado em igual período 24 (vinte e quatro) horas, salvo motivo de força maior 

que deverá ser comprovado. 
 

24 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

24.1. É facultada ao (à) Pregoeiro (a) ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

24.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de 

interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 

pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

24.2.1. A anulação do procedimento induz à da ata de registro de preços e contrato. 

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

licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 

suportado no cumprimento do contrato. 

24.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e ao 

CISOMT, não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório. 

24.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

24.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da 

sua proposta, durante a realização da sessão pública de PREGÃO. 

24.6. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura ata de registro de preços. 

24.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação, ficando 

assegurado ao CISOMT o direito de adiar, cancelar no todo ou em parte, a presente licitação, antes de 

efetivado o contrato, sem que em decorrência de qualquer dessas medidas, tenham os participantes 

direito à indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza. 

24.8. A simples participação na presente licitação evidencia ter o licitante, se candidatado ao certame 

licitatório, examinado cuidadosamente o objeto do instrumento convocatório e seus anexos, se 

inteirando de todos os seus detalhes e com eles haver concordado. O CISOMT, não admitirá 

declarações posteriores à abertura das propostas de desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, 

que dificultem ou impossibilitem julgamento das propostas ou a adjudicação ao licitante vencedor. 

24.9. As decisões provenientes do curso desta licitação poderão ser comunicadas aos licitantes por e-

mail, fac-símile, carta, publicação, ou qualquer outro meio que cientifique a (s) licitante (s). 

24.10. A Autoridade Superior, a que se refere este edital é o Presidente, Senhor Ronaldo Floreano dos 

Santos. 
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24.11. O CISOMT providenciará a publicação do aviso do edital, do resultado da licitação, do extrato 

do contrato e dos demais atos relativos à publicidade do certame. 

24.12. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/93, e 

Decreto Federal nº. 2.743 de 08/1998 e nº. 3.931 de 19/09/2006. 

24.1. São ANEXOS deste Edital e dele ficam fazendo parte integrante: 

ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Minuta da Ata a ser firmado entre o CISOMT e o licitante Vencedor; 

ANEXO III – Modelo da Proposta. 

ANEXO IV - Modelo de Declarações. 

ANEXO V - Declaração de que é Microempresa ou Pequena Empresa. 

ANEXO VI - Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 

ANEXO VII - Minuta de Carta de Credenciamento. 

ANEXO VIII - Modelo Referencial de Instrumento Particular de Procuração. 

ANEXO IX - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

 

 

 

 

 

Mirassol D’Oeste - MT, 28 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

DANILO DOS SANTOS BASTOS 

Pregoeiro 
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ANEXO I  
  

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO / TERMO DE REFERENCIA 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 

1. SETOR INTERESSADO: 
1.1. Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso (CISOMT) 

2. CATEGORIA  

2.1. Aquisição de Peças e Serviços.  

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
3.1. As despesas financeiras para a contratação correrão por conta de dotação orçamentária própria para o CISOMT. 

4. OBJETO  

4.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS 

MECÂNICOS, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, AR CONDICIONADOS E DE ASSESSÓRIOS POR MAIOR DESCON-

TO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CISOMT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRI-

MINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

5. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO E DA FORMA DE ENTREGA DAS PEÇAS E SERVIÇOS. 

 

5.1. RELAÇÃO DE VEÍCULOS 

       

PLACA NPK – 9546 

CHASSI 93PB68N36EC048413 

RENAVAM 00580636640 

ESPECIE TIPO PAS / ONIBUS / NENHUMA 

COMBUSTIVEL DIESEL 

MARCA MODELO AGRALE / MA 15 / MARCOPOLO / VOLARE WL ON 

ANO /MODELO 2013 / 2014 

CAP / POT / CIL 35P / 165 CV 

 

PLACA QBL – 1349 

CHASSI 9BYC51A1AEC002232 

RENAVAM 01020993976 

ESPECIE TIPO PAS / ONIBUS / NENHUMA 

COMBUSTIVEL DIESEL 

MARCA MODELO AGRALE / WL / MPOLO IDEALE R 

ANO /MODELO 2014 / 2014 

CAP / POT / CIL 45P / 190 CV 

 

PLACA QBL – 7967 

CHASSI 9BYC51A1AEC002163 

RENAVAM 01305086144 

ESPECIE TIPO PAS / ONIBUS / NENHUMA 

COMBUSTIVEL DIESEL 

MARCA MODELO AGRALE / WL / MPOLO IDEALE R 

ANO /MODELO 2014 / 2014 

CAP / POT / CIL 45P / 190 CV 

 

 

PLACA QBC – 9603 

CHASSI 9BYC51A1AEC002272 

RENAVAM 01046013359 

ESPECIE TIPO PAS / ONIBUS / NENHUMA 

COMBUSTIVEL DIESEL 
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MARCA MODELO AGRALE / WL / MPOLO IDEALE R 

ANO /MODELO 2014 / 2014 

CAP / POT / CIL 45P / 190 CV 

 

 

PLACA JXA – 8212 

CHASSI 9BM3840676B456941 

RENAVAM 00876546068 

ESPECIE TIPO PAS / ONIBUS 

COMBUSTIVEL DIESEL 

MARCA MODELO M. BENZ / MPOLO ALLEGRO R 

ANO /MODELO 2005 / 2006 

CAP / POT / CIL 44 P / 177 CV 

 

PLACA KAM - 6412 

CHASSI 8AJYZ59GX73018177 

RENAVAM 00930923693 

ESPECIE TIPO UTILITARIO / AUTOMOVEL 

COMBUSTIVEL DIESEL 

MARCA MODELO TOYOTA / SW4 SRV 4X4 

ANO /MODELO 2007 / 2007 

CAP / POT / CIL 163 CV  

 

 No julgamento e classificação das cotações, será adotado o critério DE JULGAMENTO O MAIOR DESCONTO 

PERCENTUAL sobre os preços oferecidos sobre a tabela do sistema online (audatex e/ou traz valor) / e ou cotação de 

mercado realizada pelo CISOMT, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e os pa-

râmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital, vinculando se necessário a COTAÇÃO DE MER-

CADO, quando o valor do sistema contratado estiver fora dos parâmetros normais, tendo esta cotação a mesma validade 

do sistema contratado pelo CISOMT devendo ser acatada pelo fornecedor. 

 Todas as peças deverão ser de primeira linha ou originais, ficando sujeito à devolução pelo mecânico que irá efetuar 

aplicação da mesma, pois, o referido profissional será o responsável pela garantia dos serviços e peças. As peças deverão 

ser entregues na sede do Consorcio ou na mecânica que irá realizar os serviços no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, após a autorização do CISOMT, pois as mesmas serão solicitadas na para atender a demanda da frota do CISOMT, 

pois se trata de ônibus para transporte diário de pacientes, não devendo a mesma ficar parada por atraso da entrega dos 

fornecedores, sujeitando os mesmos serem penalizados. 

 Em se tratando de peças Genuínas, a CISOMT irá aceitar orçamento da empresa vencedora desde que o mesmo não 

ultrapasse 47,5% (quarenta e sete e meio por cento) do valor do fabricante ou concessionaria e aplicara o desconto ofer-

tado no item, sendo que no caso de existir preço inferior no mercado a Empresa vencedora do item poderá sofrer notifi-

cação a respeito. 

 No julgamento e classificação das propostas, para a contratação de empresa do ramo visando a prestação se serviços 

de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota do CISOMT, será adotado o critério DE JULGAMENTO O 

MAIOR DESCONTO PERCENTUAL sobre os preços oferecidos sobre, observados os prazos máximos para forneci-

mento, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital, vinculan-

do-se necessário ainda a COTAÇÃO BÁSICA DE MERCADO. 

 O Consorcio se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados que venham a apresentar de-

feitos quer seja referente às peças utilizadas, que deverão possuir garantia de fábrica ou ainda sejam referentes aos servi-

ços prestados, que deverão ter garantia mínima de 90 (noventa) dias conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor 

ou ainda que não atendam as especificações constantes do Edital ou da proposta comercial, cabendo à licitante contratada 

sua substituição no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa por atraso e/ou suspensão do contrato, sem prejuízo a ou-

tras penalidades aplicáveis. 

 

5.2. DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E SERVIÇOS POR ITENS: 
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PEÇAS E SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTORES 

 

Item Descrição Peças/Serviços para Retifica de Motor Unid. 

Valor Estimado 

Peças de para reti-

fica MOTOR 

Desconto em porcen-

tagem. 

01 

Aquisição de PEÇAS DE RETIFICA DE MOTO-

RES para manutenção regular dos Veículos: Espécie 

Tipo – PAS / ONIBUS – MARCA MODELO – 

AGRALE / MA 15 / MARCOPOLO / VOLARE 

WL ON 2013 /2014, AGRALE / WL / MARCO-

POLO IDEALE R 2014/2014 – PLACAS NPK 

9546, QBL 1349, QBL 7967, QBC 9603, Espécie 

Tipo – PAS / ONIBUS – MARCA MODELO – M. 

BENZ / MARCOPOLO ALLEGRO R – PLACA 

JXA – 8212, Espécie Tipo – UTILITARIO / AU-

TOMOVEL – MARCA MODELO – TOYOTA / 

SW4 SRV 4X4 - 2007/2007 – PLACA KAM 6412. 

UND R$: 80.000,00 5,67 

 

 

Item Descrição Peças/Serviços para Retifica de Motor Unid. 

Valor Estimado 

Serviços de para 

retifica MOTOR. 

Desconto em porcen-

tagem. 

02 

Aquisição de SERVICOS DE RETIFICA DE MO-

TORES para manutenção regular dos Veículos Es-

pécie Tipo – PAS / ONIBUS – MARCA MODELO 

– AGRALE / MA 15 / MARCOPOLO / VOLA-

RE WL ON 2013 /2014, AGRALE / WL / MAR-

COPOLO IDEALE R 2014/2014 – PLACAS NPK 

9546, QBL 1349, QBL 7967, QBC 9603, Espécie 

Tipo – PAS / ONIBUS – MARCA MODELO – M. 

BENZ / MARCOPOLO ALLEGRO R – PLACA 

JXA – 8212, Espécie Tipo – UTILITARIO / AU-

TOMOVEL – MARCA MODELO – TOYOTA / 

SW4 SRV 4X4 - 2007/2007 – PLACA KAM 6412. 

SERV. R$: 80.000,00 4,00 

 

 

PEÇAS E SERVIÇOS DE BOMBA INJETORA 

Item Descrição Peças/Serviços de Bomba Injetora Unid. 

Valor Estimado 

Peças de para 

Bomba Injetora. 

Desconto em porcen-

tagem. 

03 

Aquisição de PEÇAS PARA BOMBA INJETORA 

E SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA para 

manutenção regular dos Veículos: Espécie Tipo – 

PAS / ONIBUS – MARCA MODELO – AGRALE 

/ MA 15 / MARCOPOLO / VOLARE WL ON 

2013 /2014, AGRALE / WL / MARCOPOLO 

IDEALE R 2014/2014 – PLACAS NPK 9546, 

QBL 1349, QBL 7967, QBC 9603, Espécie Tipo – 

PAS / ONIBUS – MARCA MODELO – M.BENZ / 

MARCOPOLO ALLEGRO R – PLACA JXA – 

8212, Espécie Tipo – UTILITARIO / AUTOMO-

VEL – MARCA MODELO – TOYOTA / SW4 

SRV 4X4 - 2007/2007 – PLACA KAM 6412. 

UND R$: 70.000,00 5,67 
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Item Descrição Peças/Serviços de Bomba Injetora Unid. 

Valor Estimado 

Serviços de para 

Bomba Injetora. 

Desconto em porcen-

tagem. 

04 

Aquisição de SERVICOS PARA BOMBA INJE-

TORA E SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA 

para manutenção regular dos Veículos Espécie Tipo 

– PAS / ONIBUS – MARCA MODELO – AGRA-

LE / MA 15 / MARCOPOLO / VOLARE WL 
ON 2013 /2014, AGRALE / WL / MARCOPOLO 

IDEALE R 2014/2014 – PLACAS NPK 9546, 

QBL 1349, QBL 7967, QBC 9603, Espécie Tipo – 

PAS / ONIBUS – MARCA MODELO – M.BENZ / 

MARCOPOLO ALLEGRO R – PLACA JXA – 

8212, Espécie Tipo – UTILITARIO / AUTOMO-

VEL – MARCA MODELO – TOYOTA / SW4 

SRV 4X4 - 2007/2007 – PLACA KAM 6412. 

SERV. R$: 70.000,00 4,33 

 

 

PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS, HIDRÁULICA E SUSPENÇÃO 

Item Descrição Peças/Serviços Unid. 

Valor Estimado de 

Peça para sistema  

Freios. 

Desconto em porcen-

tagem. 

05 

Aquisição de PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS, 

HIDRÁULICA E SUSPENÇÃO para manutenção 

regular dos Veículos: Espécie Tipo – PAS / ONI-

BUS – MARCA MODELO – AGRALE / MA 15 / 

MARCOPOLO / VOLARE WL ON 2013 /2014, 

AGRALE / WL / MARCOPOLO IDEALE R 

2014/2014 – PLACAS NPK 9546, QBL 1349, QBL 

7967, QBC 9603, Espécie Tipo – PAS / ONIBUS – 

MARCA MODELO – M.BENZ / MARCOPOLO 

ALLEGRO R – PLACA JXA – 8212, Espécie Tipo 

– UTILITARIO / AUTOMOVEL – MARCA 

MODELO – TOYOTA / SW4 SRV 4X4 - 

2007/2007 – PLACA KAM 6412. 

UND R$: 50.000,00 5,33 

 

 

Item Descrição Peças/Serviços Unid. 

Valor Estimado de 

Serviços para sis-

tema Freios. 

Desconto em porcen-

tagem. 

06 

Aquisição de SERVIÇOS PARA O SISTEMA DE 

FREIOS, HIDRÁULICA E SUSPENÇÃO para 

manutenção regular dos Veículos Espécie Tipo – 

PAS / ONIBUS – MARCA MODELO – AGRALE 

/ MA 15 / MARCOPOLO / VOLARE WL ON 

2013 /2014, AGRALE / WL / MARCOPOLO 

IDEALE R 2014/2014 – PLACAS NPK 9546, 

QBL 1349, QBL 7967, QBC 9603, Espécie Tipo – 

PAS / ONIBUS – MARCA MODELO – M.BENZ / 

MARCOPOLO ALLEGRO R – PLACA JXA – 

8212, Espécie Tipo – UTILITARIO / AUTOMO-

VEL – MARCA MODELO – TOYOTA / SW4 

SRV 4X4 - 2007/2007 – PLACA KAM 6412. 

SERV. R$: 50.000,00 4,00 
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PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 

Item Descrição Peças/Serviços Unid. 

Valor Estimado de 

Peças de Ar Condi-

cionado. 

Desconto em porcen-

tagem. 

07 

Aquisição de PEÇAS DE AR CONDICIONADO 

para manutenção regular dos Veículos: Espécie Tipo 

– PAS / ONIBUS – MARCA MODELO – AGRA-

LE / MA 15 / MARCOPOLO / VOLARE WL 

ON 2013 /2014, AGRALE / WL / MARCOPOLO 

IDEALE R 2014/2014 – PLACAS NPK 9546, 

QBL 1349, QBL 7967, QBC 9603, Espécie Tipo – 

UTILITARIO / AUTOMOVEL – MARCA MO-

DELO – TOYOTA / SW4 SRV 4X4 - 2007/2007 – 

PLACA KAM 6412. 

UND R$: 80.000,00 4,67 

 

Item Descrição Peças/Serviços Unid. 

Valor Estimado de 

Serviços de Ar 

Condicionado. 

Desconto em porcen-

tagem. 

08 

Aquisição de SERVIÇOS DE AR CONDICIONA-

DO para manutenção regular dos Veículos: Espécie 

Tipo – PAS / ONIBUS – MARCA MODELO – 

AGRALE / MA 15 / MARCOPOLO / VOLARE 

WL ON 2013 /2014, AGRALE / WL / MARCO-

POLO IDEALE R 2014/2014 – PLACAS NPK 

9546, QBL 1349, QBL 7967, QBC 9603, Espécie 

Tipo – UTILITARIO / AUTOMOVEL – MARCA 

MODELO – TOYOTA / SW4 SRV 4X4 - 

2007/2007 – PLACA KAM 6412. 

SERV. R$: 80.000,00 4,33 

 

Peças e Serviços para manutenção de Câmbio e Diferencial 

Item Descrição Peças/Serviços Unid. 

Valor Estimado de Pe-

ças de Câmbio e Dife-

rencial. 

Desconto em por-

centagem. 

09 

Aquisição de PEÇAS DE CÂMBIO e DIFEREN-

CIAL para manutenção regular dos Veículos: Espé-

cie Tipo – PAS / ONIBUS – MARCA MODELO – 

AGRALE / MA 15 / MARCOPOLO / VOLARE 
WL ON 2013 /2014, AGRALE / WL / MARCO-

POLO IDEALE R 2014/2014 – PLACAS NPK 

9546, QBL 1349, QBL 7967, QBC 9603, Espécie 

Tipo – UTILITARIO / AUTOMOVEL – MARCA 

MODELO – TOYOTA / SW4 SRV 4X4 - 

2007/2007 – PLACA KAM 6412. 

UND R$: 40.000,00 4,67 

 

Item Descrição Peças/Serviços Unid. 

Valor Estimado de Ser-

viços de Câmbio e Dife-

rencial. 

Desconto em por-

centagem. 

10 

Aquisição de SERVIÇOS DE CÂMBIO e DIFE-

RENCIAL para manutenção regular dos Veículos: 

Espécie Tipo – PAS / ONIBUS – MARCA MODE-

LO – AGRALE / MA 15 / MARCOPOLO / VO-

LARE WL ON 2013 /2014, AGRALE / WL / 

MARCOPOLO IDEALE R 2014/2014 – PLACAS 

NPK 9546, QBL 1349, QBL 7967, QBC 9603, 
Espécie Tipo – UTILITARIO / AUTOMOVEL – 

SERV. R$: 40.000,00 4,00 
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MARCA MODELO – TOYOTA / SW4 SRV 4X4 - 

2007/2007 – PLACA KAM 6412. 

 

 

SERVIÇOS DE SOLDAS E DE TORNO 

Item Descrição Peças/Serviços Unid. 

Valor Estimado de 

Serviços de Torno e 

Solda. 

Desconto em porcen-

tagem 

11 

Aquisição de SERVIÇOS DE SOLDAS E TORNO 

para manutenção regular dos Veículos: Espécie 

Tipo – PAS / ONIBUS – MARCA MODELO – 

AGRALE / MA 15 / MARCOPOLO / VOLARE 

WL ON 2013 /2014, AGRALE / WL / MARCO-

POLO IDEALE R 2014/2014 – PLACAS NPK 

9546, QBL 1349, QBL 7967, QBC 9603. 

SERV. R$: 35.000,00 4,33 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA 

Item Descrição Peças/Serviços Unid. 

Valor Estimado de Ser-

viços de Funilaria e Pin-

tura. 

Desconto em 

porcentagem 

12 

Aquisição de SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN-

TURA para manutenção regular dos Veículos: Es-

pécie Tipo – PAS / ONIBUS – MARCA MODELO 

– AGRALE / MA 15 / MARCOPOLO / VOLA-

RE WL ON 2013 /2014, AGRALE / WL / MAR-

COPOLO IDEALE R 2014/2014 – PLACAS 

NPK 9546, QBL 1349, QBL 7967, QBC 9603, 

MARCA MODELO – M.BENZ / MARCOPOLO 

ALLEGRO R – PLACA JXA – 8212, Espécie 

Tipo – UTILITARIO / AUTOMOVEL – MAR-

CA MODELO – TOYOTA / SW4 SRV 4X4 - 

2007/2007 – PLACA KAM 6412. 

SERV. R$: 40.000,00 4,00 

 

 

SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CASTER. 

Item Descrição Peças/Serviços Unid. 

Valor Estimado de Ser-

viços de Funilaria e Pin-

tura. 

Desconto em 

porcentagem 

13 

Aquisição de SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, 

BALANCEAMENTO E CASTER para manuten-

ção regular dos Veículos: Espécie Tipo – PAS / 

ONIBUS – MARCA MODELO – AGRALE / MA 

15 / MARCOPOLO / VOLARE WL ON 2013 
/2014, AGRALE / WL / MARCOPOLO IDEA-

LE R 2014/2014 – PLACAS NPK 9546, QBL 

1349, QBL 7967, QBC 9603, MARCA MODELO 

– M.BENZ / MARCOPOLO ALLEGRO R – 

PLACA JXA – 8212, Espécie Tipo – UTILITA-

RIO / AUTOMOVEL – MARCA MODELO – 

TOYOTA / SW4 SRV 4X4 - 2007/2007 – PLACA 

KAM 6412. 

SERV. R$: 50.000,00 4,67 
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AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E SERVIÇOS EM GERAL. 

Item Descrição Peças/Serviços Unid. 
Valor Estimado de 

Acessórios em geral. 

Desconto em por-

centagem 

14 

Aquisição de PEÇAS DE ACESSÓRIOS para ma-

nutenção regular dos Veículos: Espécie Tipo – PAS 

/ ONIBUS – MARCA MODELO – AGRALE / 

MA 15 / MARCOPOLO / VOLARE WL ON 

2013 /2014, AGRALE / WL / MARCOPOLO 

IDEALE R 2014/2014 – PLACAS NPK 9546, 

QBL 1349, QBL 7967 E QBC 9603, Espécie Tipo 

– PAS / ONIBUS – MARCA MODELO – 

M.BENZ / MARCOPOLO ALLEGRO R – PLA-

CA JXA – 8212, Espécie Tipo – UTILITARIO / 

AUTOMOVEL – MARCA MODELO – TOYOTA 

/ SW4 SRV 4X4 - 2007/2007 – PLACA KAM 

6412. 

UND R$: 50.000,00 5,00 

 

 

 

Item Descrição Peças/Serviços Unid. 
Valor Estimado de Ser-

viços em geral 

Desconto em por-

centagem 

15 

Aquisição de SERVIÇOS EM GERAL para manu-

tenção regular dos Veículos: Espécie Tipo – PAS / 

ONIBUS – MARCA MODELO – AGRALE / MA 

15 / MARCOPOLO / VOLARE WL ON 2013 

/2014, AGRALE / WL / MARCOPOLO IDEALE 

R 2014/2014 – PLACAS NPK 9546, QBL 1349, 

QBL 7967 E QBC 9603, Espécie Tipo – PAS / 

ONIBUS – MARCA MODELO – M.BENZ / 

MARCOPOLO ALLEGRO R – PLACA JXA – 

8212, Espécie Tipo – UTILITARIO / AUTOMO-

VEL – MARCA MODELO – TOYOTA / SW4 

SRV 4X4 - 2007/2007 – PLACA KAM 6412. 

SERV. R$: 50.000,00 4,33 

 

Obs: As peças e serviços que compõem os ITENS 14 e 15 vai dar coberturas nas peças e serviços que não for enqua-

drado nos ITENS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13. 

Para tanto, deverão as peças ser de procedência (genuínas/eou de primeira linha, com garantias do fabricante), além da garan-

tia das peças, a empresa responsável pela realização serviços será a responsável por todo os trabalhos, por isso a conferencia 

da qualidade das peças compras para a garantia dos serviços realizados. 

 

5.3. NÃO SERÁ ACEITO PROPOSTA COM DESCONTO INFERIOR AO DESCRITO NO TERMO DE REFE-

RENCIA, PARA QUALQUER TIPO DOS ITENS, CONFORME COTAÇÕES NA FASE ADMINISTRATIVA. 

 

5.4. Como condições de operação imediata e tendo em vista a celeridade na aquisição das peças e serviços objeto deste Ter-

mo de Referência, a empresa vencedora deverá dispor no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços, de ESTRU-

TURA FISICA, OPERACIONAL E DE PESSOAL, uma vez que os veículos são de uso ininterrupto. 

5.5. Aplicar o desconto final ofertado após a rodada de lances e negociação com o pregoeiro para todos os itens. 

5.6. Fornecer o desconto linear sobre o valor das peças e serviços e, independentemente da categoria e marca dos equipamen-

tos dos veículos, sendo estas obrigatoriamente originais ou de primeira linha. O desconto deverá ser o maior feito sobre a 

utilização do sistema contratado pelo CISOMT, e o sistema de Pesquisa de Mercado (audatex e/ou traz valor, e/ou cotação de 

mercado realizada pelo CISOMT) ou por qualquer outro que venha oferecer os serviços de cotação para a realização da aqui-

sição e atribuição do percentual de desconto ofertado. Para a cotação serão realizados no mínimo três orçamentos e com 

especificação da marca, onde confeccionada a média ponderada, deverá ser aplicado o índice de desconto ofertado pela lici-
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tante vencedora no ITEM correspondente. 

5.6.1. Para a cotação serão realizados no mínimo três orçamentos e com especificação de marca, onde confeccionada a média 

ponderada, deverá ser aplicado o índice de desconto ofertado pela licitante vencedora no ITEM correspondente. 

5.6.2. A EMPRESA detentora da Ata de Registro de Preços deverá apresentar na cotação de preços solicitada pelo CON-

TRATANTE com a MARCA das peças/produtos que vai ser entregue pela mesma. 

5.7. Todas as despesas para entrega das peças para a realização dos serviços serão por conta da contratada, que ganhar os 

ITENS para entrega de peças. 

5.8. Todas as despesas para realização de deslocamentos necessários para realização dos serviços serão por conta da contra-

tada para executar os serviços. 

5.9. A garantia dos serviços será por conta da vencedora dos ITENS dos serviços, a mesma irá analisar se as peças estão de 

qualidade para a execução do serviço. 

5.9.1. A CONTRATADA que fornecer as peças que for identificada com defeito ou de má qualidade, deverá substituir a 

mesma em 24 (vinte quatros) horas, pois trata-se de veículos utilizado para transporte de pacientes para tratamento de domi-

cilio, e a urgência é sempre dar conforto com os veículos em boas condições de uso. 

5.10. As manutenções corretivas da Frota do CISOMT, SERÁ executada no município de Mirassol D’Oeste – MT, 

pois a sede do CISOMT, se encontra no município. 

5.10.1. As manutenções se necessário SERÁ na abrangência do CISOMT, sem custo adicional de transporte de trans-

lado e alimentação por parte da contratada para executar os serviços na frota do CISOMT. 

5.11. As peças e os serviços serão entregues onde for determinado pela equipe do CISOMT, na abrangência do consorcio ou 

onde for feito a determinação da equipe do CISOMT.   

6. DA FISCALIZAÇÃO  

6.1. As peças ou os serviços deverão ser entregue na forma estabelecida neste TR, em contrato próprio, e com total obediên-

cia ao regramento legal conferida pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993. 

6.2. A fiscalização do bem será exercida por funcionário indicado pelo CISOMT, independentemente de qualquer outra su-

pervisão, assessoramento e/ou acompanhamento dos serviços que venha a ser determinada pelo CONTRATANTE, a seu 

exclusivo juízo, conforme prerrogativas legais conferidas pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, em especial em 

seu Art. 67. 

6.2.1. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do Art. 65, parágrafos 1° e 2° da Lei n° 8.666/93 e suas 

alterações. 

6.2.2. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante a 

terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus 

empregados, prepostos ou contratados. 

6.2.3. Em nenhuma hipótese, para a realização dos serviços definidas nesta licitação, poderá ser superior ao estipulado no 

Anexo I - Termo de Referência.  

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. São obrigações da empresa contratada: 

a) Entregar da peças e serviços conforme previsto neste TR e outras condições estabelecidas no edital de licitação e na minu-

ta da Ata de Registro de Preços. 

b) responder por atos omissivos ou comissivos que venha provocar danos ao erário ou a terceiros seja cível ou criminalmen-

te. 

c) Arcar com todos os custos, dentre estes, todas as despesas de pessoal, frete, seguros, impostos, taxas, encargos e demais 

despesas indispensáveis à entrega do objeto da presente licitação. 

d) Todas as despesas para realização de deslocamentos necessários para realização dos serviços serão por conta da contratada 

para executar os serviços, sem custo adicional por quilometro rodado. 

e) A garantia dos serviços será por conta da vencedora dos ITENS dos serviços, a mesma irá analisar se as peças estão de 

qualidade para a execução do serviço. 

f) As manutenções se necessário TAMBEM SERÁ realizada na abrangência do CISOMT, sem custo adicional de transporte 

de translado e alimentação por parte da contratada para executar os serviços na frota do CISOMT. 

g) As peças e os serviços serão entregues onde for determinado pela equipe do CISOMT, na abrangência do consorcio ou 
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onde for feito a determinação da equipe do CISOMT. 

8. RESULTADOS ESPERADOS  

8.1. O cumprimento de todos os princípios norteadores da administração pública, especialmente os da legalidade e da efici-

ência.  

09. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

09.1. A entrega será imediata e a vigência será de 12 meses.  

10. JUSTIFICATIVAS  

10.1. É cediço que a Administração Pública de modo geral está sujeita os princípios da legalidade, impessoalidade, morali-

dade, publicidade e eficiência, estampados no caput do art. 37 da CF/88, entre outros princípios inerentes, como o da supre-

macia do interesse público.  

10.2. O princípio da legalidade impõe que a Administração Pública esteja sempre atrelada aos limites da lei. Contudo, este 

limite não é exato, sob o ponto de vista hermenêutico, pois a letra fria da lei exige, para sua a aplicação, a adoção de métodos 

de interpretação que permitam tirar dela o entendimento finalístico que melhor atende à sociedade, sem destoar de seus limi-

tes concretos.  

10.3. Considerando a necessidade da continuidade da prestação dos serviços oferecido pelo CISOMT, no que conserne aos 

atendimentos dos municípios consorciados. 

10.4. Para que estas atividades continuem a serem prestadas, necessário se faz que os veículos de propriedade do CISOMT, 

estejam em perfeito estado de funcionamento. 

10.5. Assim, necessário se faz a pretendida aquisição de peças e serviços para a manutenção da frota do CISOMT. Dentro 

outros, buscando sempre a economicidade e durabilidade dos produtos e qualidades dos serviços ofertados. 

10.6. Por todas as razões acima apresentadas e outras que seriam igualmente válidas, aqui não mencionadas, não resta dúvi-

das da necessidade da aquisição de peças e serviços para manutenção da frota do CISOMT, tornando possível o cumprimento 

de todos os princípios que lhe norteiam.  
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ANEXO II 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021 

 

                    Pelo presente instrumento o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE 

DE MATO GROSSO (CISOMT), pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 

01.870.663/0001-20, com sede administrativa na Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 5659, Salas 

19, 20 e 21, Jardim São José, CEP: 78.280-000, Mirassol D’Oeste – MT, fone 65 3241- 2729, 

www.cisomt.com.br,  doravante denominado CONTRATANTE neste ato representado pelo seu Pre-

sidente Sr. MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº  

609.632.046-53, e cédula de Identidade RG sob o nº  M-4.503.432 SSP/MG,  residente e domiciliado 

na Rua Minas Gerais, nº 212, Centro, na cidade de Salto do Céu-MT, CEP 78.270-000, RESOLVE 

registrar os preços da empresa XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXX, locali-

zada na XXXXXX, n°. XXXX, Bairro XXXXX, CEP: XXXXXX, Município de XXXXXXX, neste 

ato representada pelo seu procurador Sr. XXXXXXXX, portador do RG nº. XXXXXX e do CPF nº 

XXXXXXXXX, nas quantidades estimadas nesta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classifi-

cação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constan-

tes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 

10.520/2002 e Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 

1. OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

1.1 O presente instrumento tem por objetivo o Registro de Preços para Futura e Eventual AQUISIÇÃO DE 

PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, AR CONDICI-

ONADOS E DE ASSESSÓRIOS POR MAIOR DESCONTO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO 

CISOMT, conforme especificações e quantidades discriminadas no Termo de Referência Anexo I e a pro-

posta apresentada pela empresa.     

1.2 Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pre-

gão Presencial nº 003/2021, com fundamento nas Leis nº. 10.520/02, nº. 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

2. DA FORMA DE EXECUÇÃO  

 

2.1. Empresa detentora do registro de preços deverá realizar o fornecimento DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E 

SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, AR CONDICIONADOS E DE ASSESSÓ-

RIOS POR MAIOR DESCONTO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CISOMT, conforme especifi-

cações e quantidades discriminadas no Termo de Referência Anexo I e a proposta apresentada pela empre-

sa. 

2.2. O objeto deste registro de preços deverá ser executado em estrita observância ao Edital de Licitação 

Pregão Presencial 003/2021 e seus anexos, que são parte integrante desta Ata. 

 

3. DA EMPRESA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DOS PREÇOS REGIS-

TRADOS 

3.1. Identificação da detentora da Ata de Registro de Preços 
 

Nome de Fantasia: XXXXXXXXXXXXXX 

Razão Social: XXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: XXXXXXXXXXXXX Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não)  XXXXX 
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Endereço: XXXXXXXXXX 

Bairro: XXXXXXXXXX Cidade: XXXXXXX 

CEP: XXXXXXX E-MAIL: XXXXXXXXXX 

Telefone: XXXXXXXXX Fax: XXXXXXXX 

 

3.2. Descrição, Quantidade e Preços Registrados: 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

4.1. Comparecer quando convocado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 

convocação formal, para assinatura da ata de registro de preços, sob pena de multa de 2% ao dia. 

4.2. Fornecer os serviços contratados dentro dos padrões estabelecidos do CISOMT, de acordo com as es-

pecificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das 

condições estabelecidas. 

4.3. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados CISOMT, cujas reclamações se obrigam a atender 

prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar 

quando da execução do empenho. 

4.4. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento dos serviços, 

inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza. 

4.5. Comunicar imediatamente o CISOMT qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e 

outros julgados necessários para recebimento de correspondência. 

4.6. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento dos serviços a que se obrigou, cabendo lhe, 

integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-à independentemente da que será exercida por 

este Consorcio. 

4.7. Indenizar terceiros e/ou este Consorcio em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, 

pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a detentora da ata de registro de preços 

adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às 

disposições legais vigentes. 

4.8. A detentora da ata de registro de preços ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes. 

4.9. Fornecer os serviços conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada. 

4.10 Todos os encargos sociais, de frete e impostos da equipe, inclusive os trabalhistas, deverão ser de 

responsabilidade da empresa a detentora da ata de registro de preços. 

4.11. A detentora da ata de registro de preços fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, 

em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

4.12. Todas as despesas para entrega das peças para a realização dos serviços serão por conta da contratada, 

que ganhar os lotes para entrega de peças. 

4.13. Todas as despesas para realização de deslocamentos necessários para realização dos serviços serão 

por conta da contratada para executar os serviços, sem custo adicional por quilometro rodado. 

4.14. A garantia dos serviços será por conta da vencedora dos lotes dos serviços, a mesma irá analisar se as 

peças estão de qualidade para a execução do serviço. 
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4.15. As manutenções corretivas da Frota do CISOMT, SERÁ executada conforme descrito no Ter-

mo de Referência. 

4.16. As manutenções se necessário TAMBEM SERÁ realizada na abrangência do CISOMT, sem custo 

adicional de transporte de translado e alimentação por parte da contratada para executar os serviços na frota 

do CISOMT. 

4.17. As peças e os serviços serão entregue onde for determinado pela equipe do CISOMT, na abrangência 

do consorcio ou onde for feito a determinação da equipe do CISOMT. 

4.1.8. A EMPRESA detentora da Ata de Registro de Preços deverá apresentar na cotação de preços solicitada pelo 

CONTRATANTE com a MARCA das peças/produtos que vai ser entregue pela mesma. 
 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CISOMT 

 

5.1. Fornecer à empresa a ser a detentora da ata de registro de preços todas as informações e esclarecimen-

tos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste edital. 

5.2. Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital. 

5.3. Notificar por escrito, à empresa a detentora da ata de registro de preços, toda e qualquer irregularidade 

constatada durante o recebimento dos materiais. 

5.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

5.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

6. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

6.1. O registro de preços constante desta Ata terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir 

da data e assinatura desta ata. 

6.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas 

as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de 

suas normas. 

 

7. DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

7.1. A gerência da Ata de Registro de Preços ficará a cargo do Secretário Executivo, do CISOMT. 

 

8. DO PAGAMENTO  

 

8.1. O pagamento será após a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo Secretário Executivo, 

acompanhada dos relatórios mensais do fornecimento realizado. 

8.2. A detentora da ata de registro de preços deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição e 

quantitativo dos produtos entregues, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá 

ser feito o pagamento. 

8.2.1. Caso seja constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/fatura, estas serão devolvidas à a deten-

tora da ata de registro de preços para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua re-

jeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas ficais/fatura. 

8.2.2. Nenhum pagamento isentará A DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS das suas 

responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos produtos fornecidos. 

8.3 O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem 

como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”. 
8.4 As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de responsabi-

lidade do Contratado. 
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9. DOS REAJUSTES DE PREÇOS 

 

9.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida à 

revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de de-

terminação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado. 

9.1.1. Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei nº 8.666/93, serão concedidos após decorridos meses 

da vigência do contrato, por provocação do contratado, que deverá comprovar através de percentuais do 

INPC/FGV, o reajuste pleiteado, que passarão por análise contábil de servidores designados por este Con-

sorcio. 

9.2. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderá ultrapassar os preços praticados no mercado, 

mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente da proposta e aquele vigente no 

mercado à época do registro. 

9.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o CONSORCIO solicitará ao 

fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la ao 

praticado no mercado. 

9.4. Fracassada a negociação com o primeiro colocado o CONSORCIO poderá rescindir esta ata e convo-

car, nos termos da legislação vigente, e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com pre-

ços registrados, cabendo rescisão desta ata e registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na ne-

gociação. 

9.5. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferio-

res à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços. 

 

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações: 

10.1.1. Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de 

Registro de Preços; 

10.1.2. Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decor-

rente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da 

Lei 8.666/93; 

10.1.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Regis-

tro; 

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

10.1.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas. 

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

qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 

10.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita 

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

publicação. 

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

CONSORCIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

10.5. Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relati-

vas ao fornecimento do Item. 

10.6. Caso o CONSORCIO não utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá 

suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integral-

mente a condição contratual infringida. 
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11. DAS PENALIDADES 

 

11.1. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme 

determina o artigo 86, da Lei 8.666/93, incidente sobre os serviços que deveria ter sido feito, contado a 

partir da solicitação encaminhada pela Administração. 

11.1.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a detentora da ata de registro de preços 

possuir com o CISOMT e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 

11.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar à A detentora da ata de 

registro de preços  as sanções previstas nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

11.2.1. Advertência por escrito. 

11.2.3. Multa Administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre 

o valor total do Contrato. 

11.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CISOMT, por 

prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será 

aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos. 

11.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, c/c art. 7º da Lei nº 

10.520/02. 

11.3. Se a detentora da ata de registro de preços não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 

(cinco) dias úteis contados da intimação por parte do CISOMT, o respectivo valor descontado dos créditos 

que a detentora da ata de registro de preços possuir com este CONSORCIO, e, se estes não forem suficien-

tes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pelo Fórum comarca de Mirassol D’Oeste-MT. 

11.3.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciên-

cia da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devida-

mente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

  

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

12.1. As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste instrumento, correrão pela 

seguinte dotação orçamentária: 

 

01 – Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste Mato Grosso  

001 – Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste Mato Grosso 

10.301.0001.2002 – PROGRAMA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I – todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 

aditivo ou apostilamento ao presente contrato. 

II – vinculam-se a esta ata de registro de preços, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o 

Edital de Pregão Presencial nº 003/2021, seus anexos e as propostas da detentora da ata de registro de pre-

ços. 
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III – é vedado caucionar ou utilizar a presente ata de registro de preços para qualquer operação financeira, 

sem prévia e expressa autorização do Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso (CI-

SOMT). 

 

14. DA PUBLICAÇÃO 

 

14.1 O Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso (CISOMT) providenciará a publica-

ção do seu extrato em diário oficial, conforme Lei nº 10.520/02. 

 

15. DO FORO 

 

15.1. As partes contratantes elegem o foro de Mirassol D’Oeste como competente para dirimir quaisquer 

questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos 

pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (dois) vias de igual teor e forma para 

um só efeito legal. 

 

Mirassol D’Oeste, xx de xxxxxx de 2021. 

 

 

 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE MATO GROSSO 

CNPJ: 01.870.663/0001-20 

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA 

CPF: 609.632.046-53 

Presidente CISOMT 
 
 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CNPJ: 

xxxxxxxxxxxx - SÓCIO DIRETOR 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

___________________________                    _______________________________ 

NOME:                    NOME: 

CPF:                    CPF: 

 

FISCAL DO CONTRATO: 

 

___________________________                    

NOME:                     

CPF:                    
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ANEXO III 

 
(modelo sugerido, impedindo interessado de utilizar formato diferente) 

(deve ser elaborada preferencialmente em papel timbrado) 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

 

ÀO  

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO GROSSO 

ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO) 

REF. PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 

DATA: 12/11/2021 – Hora: 13h30min 
   

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, AR 

CONDICIONADOS E DE ASSESSÓRIOS POR MAIOR DESCONTO PARA MANUTENÇÃO DA 

FROTA DO CISOMT, conforme especificações e quantidades discriminadas no Termo de 

Referência anexo I deste Edital. 
 

PROPONENTE 
 

CNPJ 
 

INSC. 

EST.  

ENDEREÇO 
 

 

BAIRRO 
 

CEP 
 

CIDADE/UF 
 

FONE/FAX 
 

Banco, Agencia 

e Conta Banca-

ria: 

 

 
 

PEÇAS E SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTORES 

  

 

Item Descrição Peças/Serviços para Retifica de Motor Unid. 

Valor Estimado 

Peças de para Reti-

fica MOTOR 

Desconto em porcenta-

gem. 

01 

Aquisição de PEÇAS DE RETIFICA DE MOTORES 

para manutenção regular dos Veículos: Espécie Tipo – 

PAS / ONIBUS – MARCA MODELO – AGRALE / 

MA 15 / MARCOPOLO / VOLARE WL ON 2013 

/2014, AGRALE / WL / MARCOPOLO IDEALE R 

2014/2014 – PLACAS NPK 9546, QBL 1349, QBL 

7967, QBC 9603, Espécie Tipo – PAS / ONIBUS – 

MARCA MODELO – M.BENZ / MARCOPOLO 

ALLEGRO R – PLACA JXA – 8212, Espécie Tipo – 

UTILITARIO / AUTOMOVEL – MARCA MODE-

LO – TOYOTA / SW4 SRV 4X4 - 2007/2007 – 

PLACA KAM 6412. 

UND R$: 80.000,00  
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Item Descrição Peças/Serviços para Retifica de Motor Unid. 

Valor Estimado 

Serviços de para 

Retifica MOTOR. 

Desconto em porcenta-

gem. 

02 

Aquisição de SERVICOS DE RETIFICA DE MOTO-

RES para manutenção regular dos Veículos Espécie 

Tipo – PAS / ONIBUS – MARCA MODELO – 

AGRALE / MA 15 / MARCOPOLO / VOLARE 

WL ON 2013 /2014, AGRALE / WL / MARCOPO-

LO IDEALE R 2014/2014 – PLACAS NPK 9546, 

QBL 1349, QBL 7967, QBC 9603, Espécie Tipo – 

PAS / ONIBUS – MARCA MODELO – M.BENZ / 

MARCOPOLO ALLEGRO R – PLACA JXA – 

8212, Espécie Tipo – UTILITARIO / AUTOMOVEL 

– MARCA MODELO – TOYOTA / SW4 SRV 4X4 - 

2007/2007 – PLACA KAM 6412. 

SERV. R$: 80.000,00  

 
 

PEÇAS E SERVIÇOS DE BOMBA INJETORA 

 

Item Descrição Peças/Serviços de Bomba Injetora Unid. 

Valor Estimado 

Peças de para Bom-

ba Injetora. 

Desconto em porcenta-

gem. 

03 

Aquisição de PEÇAS PARA BOMBA INJETORA E 

SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA para manu-

tenção regular dos Veículos: Espécie Tipo – PAS / 

ONIBUS – MARCA MODELO – AGRALE / MA 15 

/ MARCOPOLO / VOLARE WL ON 2013 /2014, 

AGRALE / WL / MARCOPOLO IDEALE R 

2014/2014 – PLACAS NPK 9546, QBL 1349, QBL 

7967, QBC 9603, Espécie Tipo – PAS / ONIBUS – 

MARCA MODELO – M.BENZ / MARCOPOLO 

ALLEGRO R – PLACA JXA – 8212, Espécie Tipo – 

UTILITARIO / AUTOMOVEL – MARCA MODE-

LO – TOYOTA / SW4 SRV 4X4 - 2007/2007 – 

PLACA KAM 6412. 

UND R$: 70.000,00  

 

 

Item Descrição Peças/Serviços de Bomba Injetora Unid. 

Valor Estimado 

Serviços de para 

Bomba Injetora. 

Desconto em porcenta-

gem. 

04 

Aquisição de SERVICOS PARA BOMBA INJETORA 

E SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA para ma-

nutenção regular dos Veículos Espécie Tipo – PAS / 

ONIBUS – MARCA MODELO – AGRALE / MA 15 

/ MARCOPOLO / VOLARE WL ON 2013 /2014, 

AGRALE / WL / MARCOPOLO IDEALE R 

2014/2014 – PLACAS NPK 9546, QBL 1349, QBL 

7967, QBC 9603, Espécie Tipo – PAS / ONIBUS – 

MARCA MODELO – M.BENZ / MARCOPOLO 

ALLEGRO R – PLACA JXA – 8212, Espécie Tipo – 

UTILITARIO / AUTOMOVEL – MARCA MODE-

LO – TOYOTA / SW4 SRV 4X4 - 2007/2007 – 

PLACA KAM 6412. 

SERV. R$: 70.000,00  

 
 

PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS, HIDRÁULICA E SUSPENÇÃO 

Item Descrição Peças/Serviços Unid. 

Valor Estimado de 

Peça para sistema  

Freios. 

Desconto em porcenta-

gem. 

05 Aquisição de PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS, UND R$: 50.000,00  
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HIDRÁULICA E SUSPENÇÃO para manutenção 

regular dos Veículos: Espécie Tipo – PAS / ONIBUS – 

MARCA MODELO – AGRALE / MA 15 / MAR-

COPOLO / VOLARE WL ON 2013 /2014, AGRA-

LE / WL / MARCOPOLO IDEALE R 2014/2014 – 

PLACAS NPK 9546, QBL 1349, QBL 7967, QBC 

9603, Espécie Tipo – PAS / ONIBUS – MARCA 

MODELO – M.BENZ / MARCOPOLO ALLEGRO 

R – PLACA JXA – 8212, Espécie Tipo – UTILITA-

RIO / AUTOMOVEL – MARCA MODELO – TO-

YOTA / SW4 SRV 4X4 - 2007/2007 – PLACA KAM 

6412. 

 

 

Item Descrição Peças/Serviços Unid. 

Valor Estimado de 

Serviços para siste-

ma Freios. 

Desconto em porcenta-

gem. 

06 

Aquisição de SERVIÇOS PARA O SISTEMA DE 

FREIOS, HIDRÁULICA E SUSPENÇÃO para manu-

tenção regular dos Veículos Espécie Tipo – PAS / 

ONIBUS – MARCA MODELO – AGRALE / MA 15 

/ MARCOPOLO / VOLARE WL ON 2013 /2014, 

AGRALE / WL / MARCOPOLO IDEALE R 

2014/2014 – PLACAS NPK 9546, QBL 1349, QBL 

7967, QBC 9603, Espécie Tipo – PAS / ONIBUS – 

MARCA MODELO – M.BENZ / MARCOPOLO 

ALLEGRO R – PLACA JXA – 8212, Espécie Tipo – 

UTILITARIO / AUTOMOVEL – MARCA MODE-

LO – TOYOTA / SW4 SRV 4X4 - 2007/2007 – 

PLACA KAM 6412. 

SERV. R$: 50.000,00  

 
PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 

Item Descrição Peças/Serviços Unid. 

Valor Estimado de 

Peças de Ar Condi-

cionado. 

Desconto em porcenta-

gem. 

07 

Aquisição de PEÇAS DE AR CONDICIONADO para 

manutenção regular dos Veículos: Espécie Tipo – PAS 

/ ONIBUS – MARCA MODELO – AGRALE / MA 

15 / MARCOPOLO / VOLARE WL ON 2013 /2014, 

AGRALE / WL / MARCOPOLO IDEALE R 

2014/2014 – PLACAS NPK 9546, QBL 1349, QBL 

7967, QBC 9603, Espécie Tipo – UTILITARIO / 

AUTOMOVEL – MARCA MODELO – TOYOTA / 

SW4 SRV 4X4 - 2007/2007 – PLACA KAM 6412. 

UND R$: 80.000,00  

 

 

Item Descrição Peças/Serviços Unid. 

Valor Estimado de 

Serviços de Ar Con-

dicionado. 

Desconto em porcenta-

gem. 

08 

Aquisição de SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO 

para manutenção regular dos Veículos: Espécie Tipo – 

PAS / ONIBUS – MARCA MODELO – AGRALE / 

MA 15 / MARCOPOLO / VOLARE WL ON 2013 

/2014, AGRALE / WL / MARCOPOLO IDEALE R 

2014/2014 – PLACAS NPK 9546, QBL 1349, QBL 

7967, QBC 9603, Espécie Tipo – UTILITARIO / 

AUTOMOVEL – MARCA MODELO – TOYOTA / 

SW4 SRV 4X4 - 2007/2007 – PLACA KAM 6412. 

SERV. R$: 80.000,00  
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Peças e Serviços para manutenção de Câmbio e Diferencial 

Item Descrição Peças/Serviços Unid. 
Valor Estimado de Peças 

de Câmbio e Diferencial. 

Desconto em por-

centagem. 

09 

Aquisição de PEÇAS DE CÂMBIO e DIFERENCIAL 

para manutenção regular dos Veículos: Espécie Tipo – 

PAS / ONIBUS – MARCA MODELO – AGRALE / 

MA 15 / MARCOPOLO / VOLARE WL ON 2013 

/2014, AGRALE / WL / MARCOPOLO IDEALE R 

2014/2014 – PLACAS NPK 9546, QBL 1349, QBL 

7967, QBC 9603, Espécie Tipo – UTILITARIO / 

AUTOMOVEL – MARCA MODELO – TOYOTA / 

SW4 SRV 4X4 - 2007/2007 – PLACA KAM 6412. 

UND R$: 40.000,00  

 

Item Descrição Peças/Serviços Unid. 

Valor Estimado de Servi-

ços de Câmbio e Diferen-

cial. 

Desconto em por-

centagem. 

10 

Aquisição de SERVIÇOS DE CÂMBIO e DIFEREN-

CIAL para manutenção regular dos Veículos: Espécie 

Tipo – PAS / ONIBUS – MARCA MODELO – 

AGRALE / MA 15 / MARCOPOLO / VOLARE 

WL ON 2013 /2014, AGRALE / WL / MARCOPO-

LO IDEALE R 2014/2014 – PLACAS NPK 9546, 

QBL 1349, QBL 7967, QBC 9603, Espécie Tipo – 

UTILITARIO / AUTOMOVEL – MARCA MODE-

LO – TOYOTA / SW4 SRV 4X4 - 2007/2007 – 

PLACA KAM 6412. 

SERV. R$: 40.000,00  

 
SERVIÇOS DE SOLDAS E DE TORNO 

Item Descrição Peças/Serviços Unid. 

Valor Estimado de 

Serviços de Torno e 

Solda. 

Desconto em porcenta-

gem 

11 

Aquisição de SERVIÇOS DE SOLDAS E TORNO 

para manutenção regular dos Veículos: Espécie Tipo – 

PAS / ONIBUS – MARCA MODELO – AGRALE / 

MA 15 / MARCOPOLO / VOLARE WL ON 2013 

/2014, AGRALE / WL / MARCOPOLO IDEALE 

R 2014/2014 – PLACAS NPK 9546, QBL 1349, 

QBL 7967, QBC 9603. 

SERV. R$: 35.000,00  

 
SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA. 

Item Descrição Peças/Serviços Unid. 

Valor Estimado de Servi-

ços de Funilaria e Pintu-

ra. 

Desconto em por-

centagem 

12 

Aquisição de SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN-

TURA para manutenção regular dos Veículos: Es-

pécie Tipo – PAS / ONIBUS – MARCA MODELO – 

AGRALE / MA 15 / MARCOPOLO / VOLARE 

WL ON 2013 /2014, AGRALE / WL / MARCO-

POLO IDEALE R 2014/2014 – PLACAS NPK 

9546, QBL 1349, QBL 7967, QBC 9603, MARCA 

MODELO – M.BENZ / MARCOPOLO ALLEGRO 

R – PLACA JXA – 8212, Espécie Tipo – UTILITA-

RIO / AUTOMOVEL – MARCA MODELO – TO-

YOTA / SW4 SRV 4X4 - 2007/2007 – PLACA 

KAM 6412. 

SERV. R$: 40.000,00  
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SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CASTER. 

Item Descrição Peças/Serviços Unid. 

Valor Estimado de Servi-

ços de Funilaria e Pintu-

ra. 

Desconto em por-

centagem 

13 

Aquisição de SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, 

BALANCEAMENTO E CASTER para manuten-

ção regular dos Veículos: Espécie Tipo – PAS / 

ONIBUS – MARCA MODELO – AGRALE / MA 

15 / MARCOPOLO / VOLARE WL ON 2013 

/2014, AGRALE / WL / MARCOPOLO IDEALE 

R 2014/2014 – PLACAS NPK 9546, QBL 1349, 

QBL 7967, QBC 9603, MARCA MODELO – 

M.BENZ / MARCOPOLO ALLEGRO R – PLACA 

JXA – 8212, Espécie Tipo – UTILITARIO / AU-

TOMOVEL – MARCA MODELO – TOYOTA / 

SW4 SRV 4X4 - 2007/2007 – PLACA KAM 6412. 

SERV. R$: 50.000,00  

 
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E SERVIÇOS EM GERAL 

 

Item Descrição Peças/Serviços Unid. 
Valor Estimado de Aces-

sórios em geral. 

Desconto em por-

centagem 

14 

Aquisição de PEÇAS DE ACESSÓRIOS para ma-

nutenção regular dos Veículos: Espécie Tipo – PAS / 

ONIBUS – MARCA MODELO – AGRALE / MA 15 

/ MARCOPOLO / VOLARE WL ON 2013 /2014, 

AGRALE / WL / MARCOPOLO IDEALE R 

2014/2014 – PLACAS NPK 9546, QBL 1349, QBL 

7967 E QBC 9603, Espécie Tipo – PAS / ONIBUS – 

MARCA MODELO – M.BENZ / MARCOPOLO 

ALLEGRO R – PLACA JXA – 8212, Espécie Tipo – 

UTILITARIO / AUTOMOVEL – MARCA MODE-

LO – TOYOTA / SW4 SRV 4X4 - 2007/2007 – 

PLACA KAM 6412. 

UND R$: 50.000,00  

 

Item Descrição Peças/Serviços Unid. 
Valor Estimado de Servi-

ços em geral 

Desconto em por-

centagem 

15 

Aquisição de SERVIÇOS EM GERAL para manu-

tenção regular dos Veículos: Espécie Tipo – PAS / 

ONIBUS – MARCA MODELO – AGRALE / MA 15 

/ MARCOPOLO / VOLARE WL ON 2013 /2014, 

AGRALE / WL / MARCOPOLO IDEALE R 

2014/2014 – PLACAS NPK 9546, QBL 1349, QBL 

7967 E QBC 9603, Espécie Tipo – PAS / ONIBUS – 

MARCA MODELO – M.BENZ / MARCOPOLO 

ALLEGRO R – PLACA JXA – 8212, Espécie Tipo – 

UTILITARIO / AUTOMOVEL – MARCA MODE-

LO – TOYOTA / SW4 SRV 4X4 - 2007/2007 – 

PLACA KAM 6412. 

SERV. R$: 50.000,00  

 

 

Declaro que nos descontos ofertados nesta proposta estão inclusos os custos de despesas, tais como: 

custo com transporte, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa administrativa, serviços, encargos 

sociais e trabalhistas, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital. 

 

Estando de acordo com os Termos do Ato Convocatório e com a Legislações nele Indicada, propomos os 

valores com validade da proposta de 60 dias, com o pagamento através do Banco _______ Agência __________ 

Conta Corrente __________________, na cidade de _____________________________________ - MT. 
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2. Condições Gerais da Fiscalização 

2.1. A fiscalização será exercida por Servidor regulamente designado. 

      

3. Condições e Forma de Pagamento 

3.1. O pagamento se fara até 30 (trinta) dias corridos, após o fechamento e entrega da respectiva Nota Fiscal. 

3.1.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, acompanhado có-

pias das Guias do INSS e do FGTS. 

3.2. As notas Fiscais/Fatura que apresentarem incorreções, quando necessário, serão devolvidas e seu vencimen-

to ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA 

CNPJ:  

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IV 

 

 

(Modelo de Declaração) 

 

 

 

  (NOME DA EMPRESA) _________________________________________, CNPJ/CPF No 

_________________________________, sediada ___________________(endereço completo) 

____________________________________, sob as penas da lei: 

 

 

Declara que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação para o presente proces-

so licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, especialmente que não se encontra 

cumprindo pena de "INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA”, em relação a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal (art. 87, 

da Lei nº. 8.666/93). 

 

 

Declara, ainda, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de funcionários, servidores públicos 

exercendo função de gerência, administração ou qualquer outra que lhe de poderes para decidir no âmbito da 

empresa (Inciso III do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X s Lei complementar nº. 04/90). 

 

 

Declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de Agosto de 1993, acres-

cido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

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

 

 

 

-----, -- de ----- de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Nome: 

Função na Empresa: 

RG: 

CPF: 
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ANEXO V 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (ltda., S.A, etc.), endereço completo], inscrita no 

CNPJ/CPF sob o nº [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Car-

teira de Identidade nº [xxxx], inscrita no CPF sob o nº [xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se 

enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se 

enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

 

 

 

 

 

-----, -- de ----- de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Nome: 

Função na Empresa: 

RG: 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O ANEXO V, DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DA CERTIDÃO 

SIMPLIFICADA OU DE INTERIRO TEROR EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL. 
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ANEXO VI 

 

 

 

 

(Modelo de que a empresa cumpre todos os requisitos para habilitação) 

 

 

 

 

 

  (NOME DA EMPRESA) _________________________________________, 

CNPJ/CPF: No _________________________________, sediada ___________________(endereço 

completo) ____________________________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre ple-

namente todos os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatorie-

dade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

 

 
-----, -- de ----- de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Nome: 

Função na Empresa: 

RG: 

CPF: 
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ANEXO VII 

 

Minuta de Carta de Credenciamento 

 

 

(Papel timbrado da empresa) 

 

 

AO  

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE MATO GROSSO 

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PARA REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 003/2021, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE. 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO DA EMPRESA 

 

 

 

 

Indicamos o (a) Sr.(a) ___________________________________________, portador da cédula de identi-

dade nº. __________________________________, órgão expedidor __________________, como nosso 

representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das 

PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, interpor recursos, desistir de 

prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamen-

to.  

 

 

 

...,... de... de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Nome: 

Função na Empresa: 

RG: 

CPF: 
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ANEXO VIII 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021 

 

 

 

MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO 

 

 

 

  

   

                        A empresa (nome da pessoa jurídica), CNPJ nº -----, com sede na -----, através de seu represen-

tante legal infra-assinado, nomeia e constitui seu bastante procurador o (a) Sr (a) -----, portador (a) da cédula de 

identidade RG nº -----, expedida pela -----, outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na sessão pública 

do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021, em especial para formular lances 

verbais, interpor recursos e/ou deles desistir, negociar e efetuar as providências necessárias para que a outorgan-

te mantenha-se satisfatoriamente neste procedimento. 

  

 

  

  

-----, -- de ----- de 2021. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

  

(reconhecida firma em Cartório) 
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ANEXO IX 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 003/2021 
 

_________________________ (Identificação completa do representante da licitante, endereço 

completo), como representante devidamente constituído de _________________________ (Identificação 

completa da licitante, endereço completo) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no 

item do Edital Pregão Presencial nº 003/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Có-

digo Penal Brasileiro, que:  
 

(a) A proposta apresentada para participar da PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 

PREÇOS 003/2021, foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro parti-

cipante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer outro meio ou por qualquer pessoa;  
 

(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 

licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
 

(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro partici-

pante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;  
 

(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante poten-

cial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  
 

(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão 

licitante) antes da abertura oficial das propostas; e  
 

(f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e infor-

mações para firmá-la.  
 

xxxxxxx - MT, em xxx de xxxxxxx de 2021.  

 

 
_____________________________________________________ 

(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, 

com identificação completa) 

 

 

Observações:  

1 - Esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu re-

presentante legal ou mandatário;  

2 - Esta declaração deverá ser apresentada de forma avulsa, fora de qualquer dos envelopes (Habili-

tação ou de Proposta de Preço). 
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