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ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021 

Registro de Preços  
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2021. 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL. 
TITULO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE, EM 
VEÍCULOS CAMINHÃO “PRANCHA” PARA REMOÇÃO DE VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS E PESADOS, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO. 
TIPO DE LICITAÇÃO: “MENOR PREÇO POR ITEM”  
DATA ABERTURA: 29 (VINTE E NOVE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021, ÀS 09H00 
(NOVE) HORAS. 
 
Às nove horas do dia vinte e nove de junho do ano de dois mil e vinte e um, na Sala de 
Reuniões da Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Divisa Alegre, situada na Rua: 
Alfredo Luiz Bahia, nº 04 – Centro – Divisa Alegre - MG realizou-se a sessão pública com todas 
as medidas de segurança em relação ao COVID19, objetivando o recebimento e abertura dos 
envelopes contendo as propostas de preços e as documentações de habilitação, apresentados 
em razão do certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2021, cujo objeto é o 
registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de reboque, em veículos caminhão “prancha” para remoção de veículos leves,
utilitários e pesados, pertencentes à frota oficial do município. 
 
Presente a Pregoeira Geilza Alves Costa e Ellen Cristhina Alves Rodrigues membra da equipe 
de apoio. 
 
Presentes, também, os representantes das empresas licitantes. 
 

EMPRESAS / REPRESENTANTES CREDENCIADOS 
TS NASCIMENTO TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ: 24.173.279/0001-73, 
estabelecida na Av. Presidente Costa e Silva, nº 183, letra B, Bairro Centro, Cândido Sales/BA. 
Representada pelo Sr. Willder Matheus Santos Ferreira, CPF: 053.728.305-65. 
VALDIRENE DIAS CORREA ALMEIDA. CNPJ: 21.460.938/0001-64, estabelecida na Rua 
Vereador Sebastião Pereira, nº 495, Bairro Camacã, Divisa Alegre/MG. Representada pelo Sr. 
Douglas Sabino Gomes de Almeida, CPF: 062.979.336-00. 

 
Dando início a sessão, a Pregoeira recebeu as declarações de cumprimento dos requisitos de 
Habilitação, bem como, os envelopes contendo as propostas de preços e as documentações 
de Habilitação (envelopes nº 01 e 02) das mãos dos representantes credenciados. 
 
O credenciamento teve a duração de (0:20) vinte minutos. 
 

Após, a Pregoeira procedeu à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, 
verificando a conformidade das mesmas com as exigências do edital, constatando que todas 
as propostas apresentadas atenderam aos requisitos do edital. 
 
Todas as propostas foram consideradas classificadas. 
 
Os representantes das empresas participantes e a equipe de apoio, vistaram as propostas 
apresentadas. 
 
Ato contínuo, a Pregoeira promoveu a classificação das empresas (menor preço) na forma 
como segue o mapa de lances. 
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Em continuidade ao certame, abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com as 
Empresas licitantes conforme os critérios estabelecidos no referido edital. Encontra-se presente 
no mapa de lances os registros dos lances sendo classificadas as empresa com o menor preço 
após negociações para cada item. 
 
As empresas são classificadas conforme os menores preços por item após negociações 
presente no Mapa de Lances. 

 
A Pregoeira procedeu à abertura dos envelopes contendo as documentações de habilitações 
das proponentes: TS NASCIMENTO TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI e VALDIRENE 
DIAS CORREA ALMEIDA. 
 
A Pregoeira procedeu à abertura dos envelopes contendo as documentações de habilitação 
das empresas TS NASCIMENTO TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI e VALDIRENE DIAS 
CORREA ALMEIDA e após as apreciações, a Pregoeira informa que a Certidão Negativa 
referente aos Tributos Municipais da empresa TS NASCIMENTO TRANSPORTE E 
SERVIÇOS EIRELI encontra-se VENCIDA, a pregoeira informa também que a empresa terá de 
acordo com a Lei 123/06 e o item 9.3.4 do edita o prazo de cinco dias úteis para regularização 
e apresentação da documentação mencionada. As documentações de Habilitação apresentada 
pela empresa VALDIRENE DIAS CORREA ALMEIDA encontra-se de acordo exigência 
sendo a mesma HABILITADA. 
 
 
Encontram-se anexo a presenta ata Mapa de Apuração de Lances e Resultado Final. 
 
A Pregoeira informa que todos os itens foram negociados. 
 
A Pregoeira neste momento declara classificados os itens das empresas TS NASCIMENTO 
TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI e VALDIRENE DIAS CORREA ALMEIDA. 
 
Neste momento as empresas participantes desistem da possibilidade de interposição de 
recurso 
 
Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 10 horas e 40 minutos. Eu, 
Geilza Alves Costa, lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e achado 
conforme, segue assinado pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio, e pelos representantes das 
empresas/proponentes que permaneceram até a lavratura da mesma. 
 
GEILZA ALVES COSTA – Pregoeira: ____________________________________________ 

 

 
ELLEN CRISTHINA ALVES RODRIGUES 
Equipe de Apoio ____________________________________________________________ 
 
 
TS NASCIMENTO TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI  
Sr. Willder Matheus Santos Ferreira _______________________________________________ 
 
 
VALDIRENE DIAS CORREA ALMEIDA  
Sr. Douglas Sabino Gomes de Almeida ____________________________________________ 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PROCESSO Nº. 050/2021 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 031/2021 
 

PREÂMBULO 
 
O MUNICIPIO DE DIVISA ALEGRE - MG, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a 
Rua: Alfredo Luiz Bahia, nº 04 – Centro – Divisa Alegre-MG – CEP.: 39.995-000, inscrito no CNPJ sob 
o nº 01.613.073/0001-11, neste ato representada pela Sra. Reinilda Pereira De Sousa e Silva, 
portadora do RG; nº MG-12.714.614 SSP/MG e CPF nº 135.497.458-18, residente e domiciliada na 
Rua João Meira dos Santos, nº 1.991, Centro, Divisa Alegre/MG; considerando o julgamento do 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 031/2021, e a respectiva homologação, 
RESOLVE registrar os preços da empresa TS NASCIMENTO TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI, 
Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à Av. Presidente Costa e Silva, nº183, letra B, Bairro 
Centro, Cândido Sales/BA, inscrita no CNPJ/MF nº 24.173.279/0001-73, neste ato representado pelo 
Sr. Taymar de Sousa Nascimento, portador do RG; nº 1444622650 SSP/BA e CPF nº 071.368.195-
04, residente e domiciliado na Rua Zeferino Mares, nº 31, bairro Centro, na cidade de Encruzilhada/BA 
atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro 
de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nº.s 8.666/93, 10.520/2002, Decreto 
Municipal nº. 295/2012 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a 
seguir. 
 
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1- A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de reboque, em veículos caminhão “prancha”
para remoção de veículos leves, utilitários e pesados, pertencentes a frota oficial do município, 
conforme as especificações da proposta de preços apresentada no Pregão Presencial n° 031/2021, 
Processo n° ...../2021, os quais, independentemente de transcrição, fazem parte deste instrumento, 
naquilo que não o contrarie. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 
2.1 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR: 
 
2.1.1 Notificar o fornecedor registrado quanto à requisição do material mediante o envio da Ordem de 
Compras/Serviço; 
 
2.1.3 Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do 
material/serviço; 
 
2.1.4 Efetuar os pagamentos devidos observados as condições estabelecidas nesta Ata; 
 
2.1.5 Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 
permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
 
Parágrafo único - Esta Ata não obriga a Administração Municipal a firmar contratações com os 
fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas, para 
aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de 
fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições. 
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2.1.6 – Efetuar a contratação, se assim for necessário, sendo que o contrato poderá ser formalizado a 
qualquer tempo durante o prazo vigente da Ata de Registro de Preços sobre o saldo remanescente 
do item, por prazo a ser determinado pela Administração, conforme a minuta anexa ao Edital. 
 
2.2 – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR: 
 
2.2.1 Assinar esta Ata no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação; 
 
2.2.2 Fornecer/execução o material/Serviço conforme especificação marca e preço registrados; 
 
2.2.3 Entregar/prestar os materiais/serviços objeto deste certame em estrita conformidade com as 
especificações exigidas no Edital de convocação, em especial o anexo I – Termo de Referência. 
 
2.2.4 Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da 
notificação, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas; 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
3.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses a contar da data da 
publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial dos Municípios. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
4.1 – O gerenciamento deste Instrumento, no aspecto operacional e contratual, caberá à Prefeitura 
Municipal de Divisa Alegre, competindo-lhe: 
 

a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das 
especificações do material registrado; 
b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços do material, de forma a avaliar o mercado, 
podendo rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados; 
c) notificar o fornecedor registrado, via email ou telefone, para retirada da nota de empenho; 
d) observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações sejam mantidas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as 
obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos; 
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 
f) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da 
licitação e na presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis 
alterações ocorridas. 

 
Parágrafo primeiro – As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse público, 
poderão ser realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração 
Pública, assim como ser utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos. 
 
Parágrafo segundo – A Seção de Almoxarifado auxiliará a Seção de Compras nas pesquisas de 
preços dos itens registrados, de forma a avaliar os preços a serem contratados, bem como elaborará 
as estimativas de consumo e os cronogramas de contratação. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
5.1 – Os preços registrados, a especificação do material, o quantitativo, as marcas, as empresas 
fornecedoras e o nome do representante legal são os constantes da presente Ata. 
 
5.2 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações 
com os fornecedores. 



Rua: Alfredo Luiz Bahia, nº 04 – Centro – Divisa Alegre-MG – CEP.: 39.995-000 – 
email:divisaalegrelicita@yahoo.com.br 

 
5.3 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o Setor de Licitações e Contratos deverá convocar o fornecedor, a fim de 
negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada. 
 
5.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar 
requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a 
Administração Municipal poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação anteceder o pedido de fornecimento. 
 
5.5 - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados 
no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 
proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-
financeira. 
 
5.6 - Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pela 
Administração Municipal para determinado item. 
 
5.7 - As alterações de preços oriundas de revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-
financeira, serão publicadas trimestralmente por meio eletrônico.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
6.1 – Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno 
direito, conforme a seguir: 
 

I) Por iniciativa da Administração: 
a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente 
deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 
8.666/93; 
b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado. 
 

II) Por iniciativa do fornecedor: 
 

a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os 
requisitos desta Ata de Registro de Preços; 
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, 
XV e XVI, da Lei nº 8.666/93. 
 

6.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência 
com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
 
6.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, considerando-se cancelado o preço 
registrado. 
 
6.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita 
pela Administração Municipal, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades 
previstas nesta Ata. 
 
6.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor 
relativas ao respectivo registro. 
 
6.6 - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a Administração Municipal 
poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até 
que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORNECIMENTO DO OBJETO 
 
7.1– O fornecimento objeto deste certame dar-se-á de forma PARCELADA de acordo necessidade do 
município. 
 
7.2 – O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização dos produtos/serviço no ato da entrega, reservando-se 
à Prefeitura Municipal de Divisa Alegre o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre 
os mesmos em condições satisfatórias. 
 
7.3 - O objeto da presente licitação será recebido nas condições estabelecidas no ANEXO I deste 
edital.  
 

7.3.1 Constatadas irregularidades no objeto contratual, a PREFEITURA poderá:  
 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 

 b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
da Administração, no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, contado da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

 
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 
 
8.1 Observando a dotação orçamentária, o pagamento será feito na forma prevista no Termo de 
Referência, anexo I deste edital. 
 
8.2 A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura, juntamente com documento em papel 
timbrado da empresa informando a Agência Bancária e o número da Conta a ser depositado o 
pagamento. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas 
Fiscais e/ou Faturas. 
 
8.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação. A reapresentação deverá ser feita da mesma forma 
descrita no item 8.2. 
 
8.4 A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de 
responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da 
irregular execução contratual. 
 
8.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas 
de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas 
com outros CNPJs. 
 
8.6 Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, a Contratada deverá cumprir a Nota de 
Autorização de Fornecimento mesmo estando o Município em débito para com a Contratada, até o 
prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a mesma optar pela rescisão contratual. 
 
8.7 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 
 
8.8 O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo Contratado de que se encontra em dia 
com suas obrigações para com o Sistema de Seguridade Social, mediante apresentação das 
Certidões Negativas de Débito com INSS e com o FGTS. 
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CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES 
 
9.1 – Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) 
sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do 
objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.  
 
9.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer 
das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 
da Lei n. 8.666/93: 

 
I - advertência;  
II - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e, 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
9.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
9.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente 
aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos 
reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis 
da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.  
 
9.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta 
corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 
(cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
 
10.1 - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço, por parte do 
fornecedor, assegurará a Administração Municipal o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com 
prova de recebimento. 
 
10.2 Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93, constituem 
motivos para a rescisão da contratação: 
 

a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia 
comunicação a Administração Municipal; 
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo 
representante da Administração Municipal. 

 
Parágrafo único - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, 
será admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente Ata não seja 
afetada e que o fornecedor mantenha o fiel cumprimento dos termos deste documento e as condições 
de habilitação. 
 
10.3 - A Administração Municipal de Divisa Alegre é reconhecido o direito de rescisão administrativa, 
nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos 
parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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11.1 - A despesa decorrente desta Licitação correrá à conta dos orçamentos dos exercícios, cujo 
Programa de Trabalho e Natureza de Despesa será consignado no Quadro de Detalhamento a ser 
publicado oportunamente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura 
de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE 
 
13.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, 
conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
 
14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Divisa Alegre- Estado de Minas, para dirimir questões 
oriundas desta Ata, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. Assim.
 

 
Divisa Alegre – MG, ____ de _______________de 2021. 

 
 
 

   
REINILDA PEREIRA DE SOUSA E SILVA 

Prefeita Municipal 
Contratante 

 
TS NASCIMENTO TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI  

CNPJ. 24.173.279/0001-73 
Contratada 

 
 
                                                               
                                                                                                
                       
 
Testemunhas: 
  
1.ª_____________________________ 
C.I.: 
CPF.: 

   2ª________________________ 
   C.I.: 
   CPF.: 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PROCESSO Nº. 050/2021 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 031/2021 
 

PREÂMBULO 
 
O MUNICIPIO DE DIVISA ALEGRE - MG, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a 
Rua: Alfredo Luiz Bahia, nº 04 – Centro – Divisa Alegre-MG – CEP.: 39.995-000, inscrito no CNPJ sob 
o nº 01.613.073/0001-11, neste ato representada pela Sra. Reinilda Pereira De Sousa e Silva, 
portadora do RG; nº MG-12.714.614 SSP/MG e CPF nº 135.497.458-18, residente e domiciliada na 
Rua João Meira dos Santos, nº 1.991, Centro, Divisa Alegre/MG; considerando o julgamento do 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 031./2021, e a respectiva homologação, 
RESOLVE registrar os preços da empresa VALDIRENE DIAS CORREA ALMEIDA, Pessoa Jurídica 
de Direito Privado, estabelecida à Rua Vereador Sebastião Pereira, nº495, Bairro Camacã, Divisa 
Alegre/MG, inscrita no CNPJ/MF nº 21.460.938/0001-64 e Inscrição Estadual nº 002471115.00-48, 
neste ato representado pelo Sra. Valdirene Dias Correa Almeida, portador do RG; nº MG14892304 
SSP/MG e CPF nº 084.063.336-00., residente e domiciliado na Rua Vereador Sebastião Pereira, nº 
495, bairro Centro, na cidade de Divisa Alegre/MG atendendo as condições previstas no instrumento 
convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas 
constantes das Leis nº.s 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Municipal nº. 295/2012 e demais legislações 
aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir. 
 
 
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1- A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de reboque, em veículos caminhão “prancha”
para remoção de veículos leves, utilitários e pesados, pertencentes a frota oficial do município, 
conforme as especificações da proposta de preços apresentada no Pregão Presencial n° 031/2021, 
Processo n° ...../2021, os quais, independentemente de transcrição, fazem parte deste instrumento, 
naquilo que não o contrarie. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 
2.1 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR: 
 
2.1.1 Notificar o fornecedor registrado quanto à requisição do material mediante o envio da Ordem de 
Compras/Serviço; 
 
2.1.3 Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do 
material/serviço; 
 
2.1.4 Efetuar os pagamentos devidos observados as condições estabelecidas nesta Ata; 
 
2.1.5 Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 
permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
 
Parágrafo único - Esta Ata não obriga a Administração Municipal a firmar contratações com os 
fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas, para 
aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de 
fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições. 
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2.1.6 – Efetuar a contratação, se assim for necessário, sendo que o contrato poderá ser formalizado a 
qualquer tempo durante o prazo vigente da Ata de Registro de Preços sobre o saldo remanescente 
do item, por prazo a ser determinado pela Administração, conforme a minuta anexa ao Edital. 
 
2.2 – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR: 
 
2.2.1 Assinar esta Ata no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação; 
 
2.2.2 Fornecer/execução o material/Serviço conforme especificação marca e preço registrados; 
 
2.2.3 Entregar/prestar os materiais/serviços objeto deste certame em estrita conformidade com as 
especificações exigidas no Edital de convocação, em especial o anexo I – Termo de Referência. 
 
2.2.4 Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da 
notificação, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas; 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
3.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses a contar da data da 
publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial dos Municípios. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
4.1 – O gerenciamento deste Instrumento, no aspecto operacional e contratual, caberá à Prefeitura 
Municipal de Divisa Alegre, competindo-lhe: 
 

a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das 
especificações do material registrado; 
b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços do material, de forma a avaliar o mercado, 
podendo rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados; 
c) notificar o fornecedor registrado, via email ou telefone, para retirada da nota de empenho; 
d) observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações sejam mantidas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as 
obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos; 
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 
f) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da 
licitação e na presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis 
alterações ocorridas. 

 
Parágrafo primeiro – As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse público, 
poderão ser realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração 
Pública, assim como ser utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos. 
 
Parágrafo segundo – A Seção de Almoxarifado auxiliará a Seção de Compras nas pesquisas de 
preços dos itens registrados, de forma a avaliar os preços a serem contratados, bem como elaborará 
as estimativas de consumo e os cronogramas de contratação. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
5.1 – Os preços registrados, a especificação do material, o quantitativo, as marcas, as empresas 
fornecedoras e o nome do representante legal são os constantes da presente Ata. 
 
5.2 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações 
com os fornecedores. 
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5.3 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o Setor de Licitações e Contratos deverá convocar o fornecedor, a fim de 
negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada. 
 
5.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar 
requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a 
Administração Municipal poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação anteceder o pedido de fornecimento. 
 
5.5 - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados 
no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 
proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-
financeira. 
 
5.6 - Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pela 
Administração Municipal para determinado item. 
 
5.7 - As alterações de preços oriundas de revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-
financeira, serão publicadas trimestralmente por meio eletrônico.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
6.1 – Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno 
direito, conforme a seguir: 
 

I) Por iniciativa da Administração: 
a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente 
deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 
8.666/93; 
b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado. 
 

II) Por iniciativa do fornecedor: 
 

a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os 
requisitos desta Ata de Registro de Preços; 
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, 
XV e XVI, da Lei nº 8.666/93. 
 

6.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência 
com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
 
6.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, considerando-se cancelado o preço 
registrado. 
 
6.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita 
pela Administração Municipal, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades 
previstas nesta Ata. 
 
6.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor 
relativas ao respectivo registro. 
 
6.6 - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a Administração Municipal 
poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até 
que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORNECIMENTO DO OBJETO 
 
7.1– O fornecimento objeto deste certame dar-se-á de forma PARCELADA de acordo necessidade do 
município. 
 
7.2 – O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização dos produtos/serviço no ato da entrega, reservando-se 
à Prefeitura Municipal de Divisa Alegre o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre 
os mesmos em condições satisfatórias. 
 
7.3 - O objeto da presente licitação será recebido nas condições estabelecidas no ANEXO I deste 
edital.  
 

7.3.1 Constatadas irregularidades no objeto contratual, a PREFEITURA poderá:  
 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 

 b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
da Administração, no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, contado da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

 
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 
 
8.1 Observando a dotação orçamentária, o pagamento será feito na forma prevista no Termo de 
Referência, anexo I deste edital. 
 
8.2 A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura, juntamente com documento em papel 
timbrado da empresa informando a Agência Bancária e o número da Conta a ser depositado o 
pagamento. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas 
Fiscais e/ou Faturas. 
 
8.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação. A reapresentação deverá ser feita da mesma forma 
descrita no item 8.2. 
 
8.4 A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de 
responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da 
irregular execução contratual. 
 
8.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas 
de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas 
com outros CNPJs. 
 
8.6 Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, a Contratada deverá cumprir a Nota de 
Autorização de Fornecimento mesmo estando o Município em débito para com a Contratada, até o 
prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a mesma optar pela rescisão contratual. 
 
8.7 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 
 
8.8 O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo Contratado de que se encontra em dia 
com suas obrigações para com o Sistema de Seguridade Social, mediante apresentação das 
Certidões Negativas de Débito com INSS e com o FGTS. 
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CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES 
 
9.1 – Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) 
sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do 
objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.  
 
9.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer 
das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 
da Lei n. 8.666/93: 

 
I - advertência;  
II - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e, 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
9.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
9.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente 
aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos 
reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis 
da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.  
 
9.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta 
corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 
(cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
 
10.1 - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço, por parte do 
fornecedor, assegurará a Administração Municipal o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com 
prova de recebimento. 
 
10.2 Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93, constituem 
motivos para a rescisão da contratação: 
 

a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia 
comunicação a Administração Municipal; 
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo 
representante da Administração Municipal. 

 
Parágrafo único - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, 
será admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente Ata não seja 
afetada e que o fornecedor mantenha o fiel cumprimento dos termos deste documento e as condições 
de habilitação. 
 
10.3 - A Administração Municipal de Divisa Alegre é reconhecido o direito de rescisão administrativa, 
nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos 
parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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11.1 - A despesa decorrente desta Licitação correrá à conta dos orçamentos dos exercícios, cujo 
Programa de Trabalho e Natureza de Despesa será consignado no Quadro de Detalhamento a ser 
publicado oportunamente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura 
de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE 
 
13.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, 
conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
 
14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Divisa Alegre- Estado de Minas, para dirimir questões 
oriundas desta Ata, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. Assim.
 

 
Divisa Alegre – MG, ___ de junho de 2021. 

 
 
 

   
REINILDA PEREIRA DE SOUSA E SILVA 

Prefeita Municipal 
Contratante 

 
VALDIRENE DIAS CORREA ALMEIDA 

            CNPJ 21.460.938/0001-64 
                       Contratada 

 
 
 
Testemunhas: 
  
1.ª_____________________________ 
C.I.: 
CPF.: 

   2ª________________________ 
   C.I.: 
   CPF.: 
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Divisa Alegre, 03/03/2021.

Exmo. Senhora 

REINILDA PEREIRA DE SOUSA E SILVA 

DD. Prefeita Municipal  

DIVISA ALEGRE/MG. 
 

 

Senhora Prefeita, 

 

Informamos a necessidade de contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de reboque, em veículos caminhão “prancha” para remoção de veículos
leves, utilitários e pesados, pertencentes à frota oficial do município. Solicitamos pelo 
presente, a V.Exª. providências para contratações dos itens descritos a seguir no anexo Termo de 
Referência. 

 
 

 

Atenciosamente. 

 

 

CLAUDIO RIGANELLI 
Secretário Municipal de Transporte 
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TERMO DE REFERENCIA 
 
 
 

1. OBJETO: 
1.1 Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de reboque, em veículos caminhão “prancha” para
remoção de veículos leves, utilitários e pesados, pertencentes a frota oficial do 
município. 

 

Item Descrição UND Qtde 

0001 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE, EM 
VEÍCULOS CAMINHÃO “PRANCHA”, PARA REMOÇÃO
DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, DESLOCAMENTO 
EXCEDENTE À 40 KM.: com veiculo prancha compativel 
com veiculos pesados (microônibus, ônibus, caminhões 
basculantes, retroescavadeira, motoniveladoras, etc). 

KM 20.000 

0002 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE, EM 
VEÍCULOS CAMINHÃO “PRANCHA”, PARA REMOÇÃO
DE VEÍCULOS LEVES, DESLOCAMENTO MÁX. DE ATÉ 
40 KM. 

SERV 60 

0003 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE, EM 
VEÍCULOS CAMINHÃO “PRANCHA”, PARA REMOÇÃO
DE VEÍCULOS PESADOS, DESLOCAMENTO 
EXCEDENTE À 40 KM.: com veiculo prancha compativel 
com veiculos leves (automovéis e ultilitarios com ate 16 
passageiros). 

KM 10.000 

0004 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE, EM 
VEÍCULOS CAMINHÃO “PRANCHA”, PARA REMOÇÃO
DE VEÍCULOS PESADOS, DESLOCAMENTO MÁX. DE 
ATÉ 40 KM. 

SERV 30 

 

 

2. JUSTIFICATIVA  

2.1 Trata-se de solicitação de realização de procedimento visando a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de reboque para o atendimento à 
Secretaria Municipal de Transportes, na remoção de veículos pertencentes frota oficial do 
município.  
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2.2 A contratação é de suma importância, uma vez que o Município de Divisa Alegre não 
dispõe em sua frota de veículos, caminhão prancha ou outro automóvel similar que possa 
realizar o serviço de reboque em condições de segurança conforme determina o Código 
de Trânsito Brasileiro, quando da ocorrência de quebras dos veículos ou transporte dos 
mesmos.  
 
2.3 Para estimar a quantidade média de quilometragem à ser contratada, bem como o 
quantitativo de saídas para atendimentos com distância de até 40 quilômetros, foi 
verificado as ocorrências de quebras e/ou avarias dos veículos pertencentes a frota 
oficial, durante os meses de janeiro a dezembro do ano de 2020. Destacando-se que, em 
específico, para as quantidades de saídas até 40 quilômetros estimadas na planilha, além 
de ter sido observado as ocorrências de quebras e/ou avarias dos veículos pertencentes a 
frota oficial, considerou-se também a quantidade de veículos que necessitam ser 
removidos do Pátio da Secretaria Municipal de Transporte.  
 
2.4 Apesar de todo levantamento realizado pelo setor de manutenção desta secretaria, a 
fim de verificar a localidade das ocorrências de defeitos mecânicos, elétricos ou quaisquer 
outras avarias ou panes dos veículos oficiais que pudesse impossibilitar a trafegabilidade, 
durante o período supramencionado, objetivando constatar a quantidade média de 
quilômetros que seriam percorridos em uma eventual remoção dos veículos, o quantitativo 
no subitem 1.1 é meramente estimativo, considerando a imprevisibilidade do objeto, ou 
seja, a impossibilidade de previsão das ocorrências de quebras e/ou avarias que impeçam 
a trafegabilidade dos mesmos em condições de segurança. 

 
2.5 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir facultando-lhe a realização de licitação específica 
para a prestação de serviços pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 

2.6 A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à locação do veículo 
em questão, poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre empresas do 
ramo, mediante regular e adequado processo e procedimento licitatório, cujo fator 
preponderante do certamente será o MENOR PREÇO POR ITEM. Assim, mediante tal 
critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a economia em função 
do custo beneficio, não obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do 
preço praticado no mercado em relação ao(s) produtos ofertado(s) pela(s) empresa(s), 
cuja escolha recairá naquela que cotar o MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

3. TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

3.1. A Futura licitação será realizada via modalidade Pregão Presencial - Registro de 
Preços do tipo “Menor Preço – Por Item”, o qual será processado e julgado de 
conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002, de 17.07.2002 
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subsidiariamente à Lei nº. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, Leis 
Complementares 123/2006, 147/2014 e 155/2016, Decretos Municipal nº 295/2012, Lei 
Municipal nº 324/2011 e demais condições fixadas neste instrumento convocatório. 

 
           4. EXECUÇÃO: 

 
4.1 Os veículos serão rebocados em caminhão prancha, especifico para cada tipo de 
veículo à ser rebocado, com trajeto à ser fixado pela Secretaria Municipal de Transportes, 
utilizando-se os serviços do Google Maps, disponibilizado pela rede mundial de 
computadores – internet; 

4.2 No momento de içar o veículo a ser rebocado, deverá ser realizado o check list do 
veículo, o qual será acompanhando por arquivo fotográfico, indicando todas as condições 
em que se encontrar o veículo.  
 
4.3 O veículo será recebido em local à ser designado por servidor da Secretaria Municipal 
de Transportes, momento que deverá ser verificado o check list e as condições do veículo 
recebido.  
 
4.4 A contratada deverá fornecer serviços de reboque por carro prancha (LEVE, 
UTILITÁRIO, PESADO) quando os veículos da Contratante não puderem trafegar, em 
consequência de defeitos mecânicos, elétricos ou quaisquer outras avarias ou panes 
ocorridas. 
 
4.5 Os serviços serão prestados conforme convocação, devendo ser disponibilizado a 
Contratante número de telefone para chamados diretos fora do horário normal de 
expediente, sem qualquer ônus para a Contratante. 
 
4.6 As saídas com deslocamento de até no máximo 40 quilômetros deverão ter preço fixo. 

4.7 Para os deslocamentos superior à 40 quilômetros deverão ser considerados o valor 
fixado por cada quilômetro percorrido.  Na Prestação dos serviços, para efeito da medição 
da distância a ser percorrida pela contratada, deverá ser observado o trajeto de ida e 
volta, sendo considerado o local base de partida e chegada, a sede da Secretaria 
Municipal de Transportes. 
 
4.8 O prazo máximo para atendimento de chamados será o seguinte:  
 
a) No perímetro do Município de Divisa Alegre 30 (trinta) minutos;  
b) Em outras regiões do Estado de Minas Gerais e outro estado que se fizer necessário: 
02 (duas) horas para cada 100 km, ou fração, de distância entre a localização do veículo 
e a Sede da Secretaria Municipal de Transportes. 
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5. LOCAL DE UTILIZAÇÃO:  

5.1 O veículo será utilizado em atendimentos a serem executados em áreas urbanas e 
rurais desta municipalidade, estado de minas ou demais. 

5.2 A contratação será condicionada ao cronograma de execução do serviço, que deverá 
ser iniciado conforme item sub item 4.8, contados da data de recebimento da Autorização 
de Serviços – AS e/ou Ordens de Serviços. 

5.3 Em caso de quebra do veículo disponibilizado, a empresa deverá substituí-lo sem 
prejuízo da execução/produtividade da tarefa dentro de forma imediata. 

5.4 A cargo da comissão nomeada/gestor do contrato poderá pedir substituição do veículo 
que não atenda as necessidades municipais.  

 

6. RESPONSABILIDADES: 

6.1 – Da Contratante: 

a) Apresentar a contratada previamente o Cronograma de trabalho, junto com a 
Autorização de Serviços – AS e/ou Ordens de Serviços, coordenado e fiscalizado 
pela comissão nomeada pela Secretaria;  

b) Garantir o cumprimento de todas as clausulas contratuais do bom desempenho 
do serviço, objeto desta contratação;  

c) Solicitar a substituição de qualquer profissional e/ou veículo, bem como rescindir 
o contrato de prestação de serviço por inadimplência no comprimento do contrato; 

d) Fazer vistoria técnica dos veículos através de uma comissão de análise/gestor de 
contratos; 

e) Fazer as medições dos serviços executados para fins de pagamento. 
f) Nomear comissão de fiscalização, a qual terá poderes para acompanhar a 

execução dos serviços, podendo receber, atestar, rejeitar, orientar a 
CONTRATADA, tudo para a melhor prestação dos serviços. 

 

6.2 – Da Contratada: 

a) Contratar pessoas para conduzir os veículos, que sejam de comprovada 
idoneidade moral e capacidade profissional;  

b) Garantir o abastecimento do veículo no período em que estiver contratado; 
c) Fornecer aos condutores/operadores os EPIs previstos para a execução do objeto 

deste termo e que os mesmos se apresentem nos locais de trabalho vestidos 
adequadamente, de preferência uniformizados e portando crachá, no qual deverá 
constar identificação da firma contratada, foto e função do condutor; 
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d) Acompanhar a execução dos serviços, comprometendo-se a substituir todos os 
veículos que demonstrarem sem condições de desempenho de produtividade, 
considerados prejudiciais pela Comissão;  

e) A manutenção dos veículos seja em que grau se faça necessário, será de inteira 
responsabilidade da empresa contratada, no caso de defeitos, devera substituí-los, 
imediatamente, sob pena prevista nas Leis 8.666/93 e 10.520/2002; 

f) Os veículos deverão estar em perfeitas condições de locomoção e obediência às 
Leis de Trânsito em vigor;  

g) Cumprir fielmente todas as condições estipuladas neste termo, de forma que os 
serviços estabelecidos sejam permanentemente executados e mantidos com 
esmero e perfeição, sob a sua inteira responsabilidade;  

h) Arcar com as obrigações trabalhistas, horas extras e previdenciárias dos 
empregados, fiscais e comerciais da empresa;  

i) Responsabilizar-se por acidentes, indenizações a terceiros, seguros de vida, 
assistência médica e quaisquer outros, em decorrência da negligência, 
imprudência, descuido, irresponsabilidade, etc. dos empregados, na sua condição 
de empregadora, sem qualquer solidariedade por parte da Prefeitura Municipal de 
Divisa Alegre-MG; 

j) Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações judiciais 
e/ou extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por 
terceiros, em decorrência do objeto do presente termo contra a Prefeitura 
Municipal de Divisa Alegre-MG; 

k) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos que por ventura sejam 
causados por seus empregados, a qualquer título, às instalações, patrimônio e 
pessoal da unidade, procedendo imediatamente o respectivo reembolso, em cada 
caso;  

l) O encarregado credenciado pela empresa fica a responsabilidade da anotação em 
relatório diário da execução dos serviços, bem como a obtenção do atestado de 
cumprimento do dia trabalhado, emitido pelo Coordenador indicado pela 
Secretaria;  

m) Dar garantias pelo cumprimento dos horários/dias/mês pelos empregados;  
n) A CONTRATADA será responsável pela segurança no trabalho de seus 

funcionários, afastar ou substituir, qualquer funcionário de seu quadro, que por 
solicitação da CONTRATANTE devidamente justificado por escrito, não deva 
continuar a participar da prestação dos serviços;  

o) Apresentar atestado de viabilidade técnica dos prestadores de serviços e a relação 
nominal contendo nome completo, carteira de identidade, carteira de habilitação, 
se for o caso, endereço residencial e telefone para contato;  

p) Arcar com as despesas de seguros multa em trânsito, impostos, taxas, registros, 
licenciamentos da empresa; 

q) Não empregar em hipótese alguma prestador de serviço com idade inferior a 18 
(dezoito) anos para a realização do serviço;  

r) Limitar-se exclusivamente aos prestadores de serviços constantes do objeto;  
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s) Responsabilizar-se pela qualidade do serviço prestado, assegurando a Prefeitura 
Municipal através da Secretaria o direito de fiscalizar e sustar ou recusar o serviço 
em desacordo com os Memoriais descritivos, cronogramas físico apresentados 
juntos com a Autorização de Serviços –AS e/ou Ordens de Serviços;  

t) O abastecimento de combustíveis, lubrificante, graxa, troca de pneus e outro que 
se fizer necessário, será por conta da contratada; 

u) O veículo será requisitado de acordo com as necessidades da Contratante, 
ficando a prestadora CONTRATADA obrigada a atender a solicitação no prazo 
máximo informado no sub item 4.8; 

v)  É de inteira responsabilidade da contratada a locomoção e/ou transporte (ida e 
volta) do veículo até o local indicado para os serviços. 

 

7. PAGAMENTO: 

7.1 O pagamento será efetuado, até 30 (trinta) dias após apresentação de relatório dos 
serviços executados e Nota Fiscal, atestada pela comissão nomeada, condicionada a 
regularidade previdenciária, devidamente comprovada através das respectivas Certidões 
Negativas do INSS, FGTS e PGFN, bem como do ISSQN, expedida pela Prefeitura 
Municipal de Divisa Alegre-MG. 

8. VIGÊNCIA DA ATA: 

7.1 Vigência da ata 12 (doze) meses. 

Este termo foi elaborado e aprovado pela Secretaria Municipal de Transporte. 

 

 

CLAUDIO RIGANELLI 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 

 


