
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU 

Praça Prefeito Amador Guedes, 165 - Centro - 37464000 - Itanhandu MG. 
Email: licitacao@itanhandu.mg.gov.br - www.itanhandu.mg.gov.br 

TEL: (35) 3361 2000 / FAX: (35) 3361 3857 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 03/2013 
PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS N.º 03/2013 
 

Denominação: ___________________________________________________________________  
 
CNPJ nº: ________________________________________________________________________  
 
Endereço: _______________________________________________________________________ 
 
e-mail: __________________________________________________________________________ 
 
Cidade: ____________________________ Estado: __________________ CEP_______________ 
 
Telefone: ______________________________  Fax: ____________________________________ 
 
Representante Legal ______________________________  CPF: __________________________ 
 
Endereço: _______________________________________________________________________ 
 
Obtivemos, através do acesso à página www.itanhandu.mg.gov.br, nesta data, cópia do instrumento 
convocatório da licitação acima identificada. 
 

Local: _________________________, _____ de ___________________ de 2013. 
 

___________________________ 
Assinatura 

 

Senhor Licitante, 
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria 
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Licitações, por meio do fax (35) 
3361-3857 ou do e-mail: licitacao@itanhandu.mg.gov.br

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Itanhandu da responsabilidade da comunicação, 
por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento 
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer 
reclamação. 
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Edital nº. 003/2013. 

PREÂMBULO

EDITAL DE PREGÃO N° 003/2013 
PROCESSO N° 003/2013 
DATA DA REALIZAÇÃO: 05/02/2013 
HORÁRIO: 08h30min horas. 
LOCAL: Prefeitura Municipal de Itanhandu – Sala de Reuniões. 
 
O MUNICIPIO de Itanhandu torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade 
PREGÃO, do tipo MAIOR DESCONTO OFERTADO POR ÍTEM – Processo nº. 003/2013 
objetivando o FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 
ORIGINAIS, CONSTANTES DAS TABELAS DE PREÇO, PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS 
DESTA PREFEITURA E VEÍCULOS DAS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL DO MUNICÍPIO, 
ATRAVÉS DE ESCOLHA DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA INSCRIÇÃO NA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e 
Decreto Municipal nº. 267 de 20 de março de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele 
fazem parte integrante. 
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima 
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que 
se apresentarem para participar do certame. 
 
A sessão de processamento do pregão será realizada após o credenciamento que será na sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal de Itanhandu, sito a Praça Prefeito Amador Guedes, nº. 165, Centro, iniciando-se 
no dia 05 de Fevereiro de 2013, às 08:30 horas e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe 
de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. 
 
I - DO OBJETO 

1.1 - A presente licitação tem por objeto a FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DE 
PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, CONSTANTES DAS TABELAS DE PREÇO, PARA OS 
VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA E VEÍCULOS DAS POLÍCIAS MILITAR E 
CIVIL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE ESCOLHA DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA 
INSCRIÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme especificações constantes no modelo 
de proposta (anexo I), que integra este Edital. 
1.2 - As peças automotivas, objeto da presente licitação, deverão ser originais da montadora. 
 
II - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 
2.2 – Os envelopes de documentação e propostas, quando enviados por via postal ou equivalente 
(serviços especializados de entrega, transportadoras etc.), somente serão considerados se derem entrada 
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no Protocolo da Prefeitura Municipal de Itanhandu até a data e hora definidas no Preâmbulo deste Edital, 
independentemente da data e horário da postagem ou da remessa. 
2.3 - Não poderá participar do presente certame, a licitante que não cumprir o estabelecido neste Edital, e 
ainda que:  

a) Com falência decretada ou concordata, em liquidação judicial ou extrajudicial; 
b) Em suspensão temporária e impedidas de licitar ou contratar com a Administração Municipal 
de Itanhandu; 
c) Em funcionamento sob regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
d) Declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público; 

2.4 – A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade da licitante, que, pelo 
descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis; 
 
III - DO CREDENCIAMENTO 

3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
3.1.1 - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social em vigor, alterações caso 
houver, ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
3.1.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
3.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 
3.1.4 - 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. 
3.1.5 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual constem 
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre 
os indicados nos itens 3.1.1 a 3.1.4, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
3.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 
3.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um 
deles poderá representar uma credenciada. 
3.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
3.5 - Os documentos necessários ao Credenciamento e à Habilitação deverão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público autorizado 
ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 
3.6 - Não serão aceitos documentos enviados por fax, protocolos ou por qualquer tipo de correio 
eletrônico. 
3.7 - A LICITANTE que não apresentar o documento de credenciamento nos termos definidos no item 
3.1.5 e respectivos subitens ficará impedida de apresentar lances, não poderá manifestar-se durante a 
sessão, ficará impossibilitada de responder pela empresa e interpor recurso em qualquer fase. Somente 
será aproveitada a sua proposta escrita, sendo-lhe resguardada o direito de assistir à sessão pública. 
3.8 - Os documentos acima referidos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
 
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DE  MICROEMPRESA  OU EMPRESA DE  
PEQUENO PORTE E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
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4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (conforme anexo II) e a Declaração 
de ME ou EPP deverão ser apresentadas fora dos Envelopes n° 01 (Proposta) e n° 02 (Habilitação). 
4.2 – A declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da 
preferência prevista na Lei Complementar n° 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo 
estabelecido no Anexo III deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n° 01 (Proposta) e n° 02 
(Habilitação), acompanhada de documento que comprove a condição da empresa. 
4.2.1 - As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar: 
a) Declaração de Enquadramento ou Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da 
empresa, se inscrita no Registro Público de Empresas Mercantis; 
Observação: Considera-se documento que comprova a condição da empresa a Declaração de 
Enquadramento ou Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da empresa, se  inscrita  
no  Registro  Público  de  Empresas  Mercantis,  conforme  Art. 8º da Instrução Normativa     DNRC 
nº 103 de 30 de Abril de 2007; 
4.3 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente e todos  
os dados que identifique a empresa, os seguintes dizeres: 

Envelope nº. 1 – Proposta 
Pregão nº. 003/2013 
Processo nº. 003/2013 

Envelope nº. 2 – Habilitação 
Pregão nº. 003/2013  
Processo nº. 003/2013 

 
4.4 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa ou carimbado e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 
seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante 
legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.  
 
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
5.1.1 - Cabeçalho contendo todos os dados que identifique a empresa. No caso de pessoa física, cabeçalho 
contendo todos os dados que identifique a pessoa. 
5.1.2 - Número do processo e do Pregão; 
5.1.3 - Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do modelo de 
proposta – Anexo IV deste Edital. 
5.1.4 - Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua 
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços 
propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: 
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fornecimento do objeto da presente licitação. 
5.1.5 - Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 
5.2 - O desconto ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
5.3 - Deverão ser apresentados, no início da fase de lances, os catálogos eletrônicos de peças vigentes e 
suas respectivas tabelas de preços oficiais com preços vigentes sugeridos ao público pelo fabricante ou 
concessionário autorizado, devendo ser anexada às respectivas notas fiscais originais ou autenticadas de 
aquisição para fins de comprovação de originalidade e autenticidade dos mesmos. Para os itens que não 
sejam emitidas nota fiscal das tabelas de preços ou catálogos, estes deverão estar expressamente 
documentadas pelo fabricante ou concessionário autorizado. Salientamos que não serão aceitas ainda 
quaisquer formatações que não seja a do teor oficial e, sempre que possível, os preços deverão ser 
visualizados obrigatoriamente nos catálogos de peças eletrônico. Todos os itens serão conferidos e 
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analisados pelo setor requisitante para a devida aprovação, sujeitando a desclassificação dos licitantes que 
não cumprirem o exigido. 
5.3.1 – O vencedor de cada item deverá disponibilizar o catálogo correspondente que ficará em poder da 
administração e fará parte do processo licitatório. 
5.4 - Os catálogos e tabelas mencionados no item anterior deverão ser instalados em computador desta 
Prefeitura, não se aceitando, em hipótese alguma, a instalação de cópias dos mesmos. 
5.5 – Para os itens nº 02 – Case, nº 07 – Huber Warco, nº 10 – Michigan e nº 13 – Valmet, do Anexo I, 
será adotada a tabela de referência utilizada pelo DER/MG, para as máquinas pesadas (equipamentos), 
disponível no Sítio www.der.mg.gov.br, para atendimento aos Veículos e Máquinas pertencentes à frota 
municipal. 
 
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os  
quais dizem respeito a: 

6.1 - REGULARIDADE FISCAL 
a - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
b - prova de regularidade junto a Fazenda Federal; 
c - prova de regularidade junto a União; 
d - certidão de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na 
forma da lei; 
e - prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante; 
f - certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS); 
g - certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  
h - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos inadimplidos  
perante a Justiça do Trabalho. 

6.1.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião no presente certame, deverão 
apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 
6.1.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado prazo de 
02(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período a critério da administração pública municipal, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão das certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 
6.1.3 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 6.4 implicará em decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo  facultado à  
Administração  convocar os  licitantes  remanescentes,  na ordem de  
Classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação. 

6.2 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 
6.2.1 – Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 14 (quatorze) anos em qualquer  
trabalho,  salvo  na  condição  de  aprendiz,  nos  termos do  inciso  XXXIII  do  artigo 7º  
da Constituição Federal de 1988. 

6.3 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
6.3.1 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará 
como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 
propostas. 
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6.3.2 – É de responsabilidade da empresa contratada a renovação das certidões exigidas neste edital que 
venham a perder a validade durante a vigência do contrato. 
6.3.3 - Para fins de habilitação, é facultada ao pregoeiro a verificação de informações e o fornecimento de  
documentos  que constem  de  sítios eletrônicos de órgãos e entidades das  esferas municipal,  estadual  e 
federal, emissores de  certidões,  devendo tais documentos ser juntados ao processo. 
6.3.4 - A possibilidade da consulta prevista no subitem anterior não constitui direito da licitante, e a 
Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos no momento 
da diligência, hipóteses em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, a licitante será 
declarada inabilitada. 
6.3.5 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a 
ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 
6.3.6 - Na eventualidade da empresa licitante possuir filiais, a documentação a ser apresentada deverá ser 
pertinente apenas à empresa matriz ou à empresa filial participante, ficando desde já ressaltado que a 
contratação se efetivará com a pessoa jurídica ofertante da documentação em comento. 
6.3.6 - Havendo recolhimento centralizado do INSS, ou seja, abrangendo matriz e filiais, bastará a 
apresentação da CND referente à matriz. 
 
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

1 - No dia, horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 
iniciando-se com o recebimento do credenciamento dos interessados, da Declaração de que a proponente 
cumpre os requisitos de habilitação, bem como dos envelopes “proposta” e “habilitação”. 
2 – Iniciada a abertura do primeiro envelope “proposta”, estará encerrado o credenciamento e, por 
conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 
3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital 
e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
a) não se refira à integralidade do quantitativo solicitado (não cotar todos os itens do lote); 
b) apresente as condições previstas no art. 48, II da Lei n.8.666/93;  
c) apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado; 
d) não atenda às exigências do instrumento convocatório ou das diligências; 
e) não atenda às especificações do objeto desta licitação; 
f) não indique expressamente a marca e o modelo do item ofertado, ou acrescente expressões como 
“referência”, “similar” ou “conforme nossa disponibilidade de estoque”; 
3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas 
que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se 
como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da 
proposta. 
3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 
4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios: 
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela; 
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços nas condições definidas na alínea anterior, serão selecionadas 
as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos 
preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 
4.1 – Participará dos lances verbais a LICITANTE que apresentar a proposta com o MAIOR 
DESCONTO OFERTADO. 
5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 
forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de 
valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
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6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 
preço, decremento mínimo de 0,5% por lance. 
7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 
formulação de lances. 
8 – Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas 
de pequeno porte, nos seguintes termos: 
8.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada; 
8.2 – A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua 
proposta será declarada a melhor oferta; 
8.2.1 – Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do 
Pregoeiro, sob pena de preclusão; 
8.2.2 – Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.1, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta; 
8.2.2.1 – Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 
respeitada a ordem de classificação; 
8.3 – O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de 
lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno porte; 
8.4 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retornar-se-ão, em 
sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do disposto no artigo 4°, inciso XXIII, 
da lei n° 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver 
participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no 
intervalo estabelecido no subitem 8.1; 
8.4.1 – Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não configurada a 
hipótese prevista no subitem 8.4, será declarada a melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora 
da fase de lances. 
9 – Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as propostas não 
selecionadas por conta da regra disposta na alínea “a” do item 4, deste Capítulo VII, e aquelas 
selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado. 
10 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 
11 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 
11.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das 
propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo Departamento de Compras, que será juntada aos 
autos por ocasião do julgamento. 
12 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de 
habilitação do respectivo proponente. 
13 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser 
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 
mediante: 
a) substituição e apresentação de documentos, ou  
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
13.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
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13.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame. 
15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro 
examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua 
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor. 
 
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 

8.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 
intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais 
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de 
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do 
processo à autoridade competente para a homologação. 
8.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade competente.  
8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
8.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
8.6 - A adjudicação será feita dos itens do objeto. 
 
IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA  
LICITAÇÃO. 

9.1 – A ata de registro de preços, a ser firmada entre a Prefeitura Municipal de Itanhandu e a(s) 
licitante(s) vencedora(s) do certame, terá validade de 01 (um) ano a partir de sua assinatura; 
9.2 - O objeto desta licitação deverá ser de entrega parcelada de acordo com as necessidades da 
Prefeitura, sem quantidade mínima e só poderá ser entregue de acordo com o pedido do Departamento de 
compras ou diretamente pela Secretaria Municipal de Transportes. 
9.3 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no local indicado pelo Departamento de Compras 
ou Secretaria de Transportes, num prazo máximo de 02 dias úteis, correndo por conta da Contratada as 
despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do 
fornecimento. 
 
X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

10.1 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
10.1.1 - se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição 
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
10.1.2 - na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação por escrito, mantidos o preço 
inicialmente contratado; 
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10.1.3 - se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
10.2 – O fornecimento dos Catálogos dos Fornecedores referentes aos itens cotados será de inteira 
responsabilidade dos licitantes, devendo estes serem entregues em original, no ato da abertura do 
Envelope Propostas. 
10.3 – As peças e acessórios deverão estar acondicionadas e entregues em suas embalagens originais. 
10.3 – Os fornecedores deverão enviar novos catálogos sempre que houver quaisquer alterações de 
valores. 
 
XI - DA FORMA DE PAGAMENTO 

11.1 - O pagamento será efetuado num prazo de até 30 dias após a apresentação da nota fiscal no 
protocolo da Prefeitura Municipal de Itanhandu, situada à Praça Prefeito Amador Guedes, nº 165, centro 
de Itanhandu – MG, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo. 
11.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
vencimento será contado novamente após a data de sua apresentação válida. 
11.3 - No ‘corpo’ da nota fiscal/fatura deverá conter o nº. da Licitação, do Pregão, e a mesma deverá ser 
encaminhada diretamente para o setor requisitante acompanhadas da requisição de compra para 
conferência dos quantitativos entregues.  
11.4 - Para a efetivação dos pagamentos, obrigatoriamente deverá a empresa contratada apresentar o 
Certificado de Regularidade com o FGTS e a Certidão Negativa de Débito para com o INSS; 
 
XII - DA CONTRATAÇÃO 

12.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato 
de registro de preços, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório, conforme 
anexo III. 
12.2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 05 dias corridos contados da data da convocação, comparecer a 
Prefeitura Municipal de Itanhandu, junto ao Departamento de Compras para assinar o termo de contrato. 
 
XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

13.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida prévia defesa, 
aplicar ao contratado as seguintes penalidades: 
13.1.1 - advertência por escrito, em caso de atrasos na execução dos serviços; 
13.1.2 – multa, pelo descumprimento total ou parcial do ajuste, a Administração poderá aplicar pena 
pecuniária de 20 % (vinte por cento) do valor da inexecução, sem prejuízo das demais cominações legais; 
13.1.3 - suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o licitante, por um 
período não superior a 02 (dois) anos, conforme na forma do inciso IV, art.87 da Lei n. º 8.666/93; 
13.1.4 - rescisão do termo de contrato; 
13.1.5 - declaração de inidoneidade para licitar. 
13.2 – Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura 
Municipal de Itanhandu e será descredenciado do Cadastro Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais, previstas no item anterior, a LICITANTE 
que: 

Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato; 
a) Deixar de entregar documentação exigida ou apresentar documentação falsa no certame; 
b) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
c) Não mantiver a proposta; 
d) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
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e) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

XIV - DO PREÇO E DA DOTAÇÃO 

14.1 Os preços ofertados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive 
encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado. 
14.2 – Os descontos ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis.  
14.3 - Por se tratar de despesas de natureza essencial e contínua, a parte das despesas decorrentes desta 
licitação que não forem realizadas no exercício de 2013 correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias de exercícios futuros conforme previsão do PPA 2010 a 2013 da PMITANHANDU, cabendo ao 
setor contábil realizar os expedientes necessários para empenhamento compatível com a LDO e LOA 
respectivas para cada exercício financeiro. 
14.3 Os recursos necessários para fazer frente às despesas da aquisição, onerarão as dotações de nº. 
 022 – 02.01.00.04.122.0026.2004.3.3.90.30.00 – Material de Consumo

030 – 02.02.00.04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 – Material de Consumo 
058 - 02.04.00.08.241.0004.2014.3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
077 - 02.04.00.08.243.0043.2065.3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
091 - 02.04.00.08.244.0004.2013.3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
106 – 02.04.00.08.244.0051.2073.3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
139 – 02.05.00.18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
145 – 02.06.00.27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
181 – 02.07.00.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
191 - 02.07.01.10.301.0031.2010.3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
235 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
262 - 02.07.01.10.304.0029.2023.3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
270 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
288 - 02.08.00.04.122.0032.2062.3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
301 - 02.09.00.04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
342 - 02.10.00.12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
366 - 02.10.00.12.365.0033.2061.3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
406 – 02.11.00.15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
449 - 02.11.00.26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 

XV – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

15.1 – Os valores constantes do catálogo do fornecedor poderão ser revistos mediante solicitação da 
contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 
65, II “d” da Lei 8.666/93. 
15.2 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do 
fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração 
analítica de seu impacto nos custos do contrato. 
15.3 – O percentual de desconto da empresa vencedora do certame será invariável no decorrer do 
contrato. 
 
XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação. 
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16.2 - O resultado do presente certame será divulgado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de 
Itanhandu e/ou no endereço eletrônico www.itanhandu.mg.gov.br
16.3 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição 
para retirada na sede da Prefeitura Municipal de Itanhandu, situada à Praça Prefeito Amador Guedes, 
nº. 165, centro, após a celebração do contrato. 
16.4 - Até dois dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.  
16.4.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 1 dia útil. 
16.4.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame.  
16.5 - A entrega do Catálogo do Fabricante falso ou em desconformidade com o original é crime 
tipificado no inc. V  do Art. 96 da Lei 8.666/93, podendo resultar em pena de 3 (três) a 6 (seis) anos de 
detenção e multa. 
16.6 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
16.7 - Integram o presente Edital: 
Anexo I – Especificação de Mercadorias 
Anexo II – Modelo de declaração de pleno atendimento ao edital; 
Anexo III – Minuta de Contrato; 
Anexo IV – Modelo padrão de proposta comercial; 
Anexo V – Relação dos veículos. 
16.8 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca de Itanhandu - MG. 
16.9 – As eventuais dúvidas dos interessados poderão ser dirigidas à Comissão de Licitação através do 
fax n.º (35) 3361-3857; e interessados em adquirir o edital pelo site www.itanhandu.mg.gov.br ou 
diretamente à Praça Prefeito Amador Guedes n.º 165 centro – Itanhandu – MG 
 

Itanhandu – MG, 21 de Janeiro de 2013. 
 

MARCOS ALEXANDRE DE CARVALHO 
Pregoeiro 

 

De Acordo: _____________________________ 
 HENRIQUE DE MANCILHA SCARPA 
 ASSESSOR JURÍDICO – OAB/MG 24.538 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU 

Praça Prefeito Amador Guedes, 165 - Centro - 37464000 - Itanhandu MG. 
Email: licitacao@itanhandu.mg.gov.br - www.itanhandu.mg.gov.br 

TEL: (35) 3361 2000 / FAX: (35) 3361 3857 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – Objeto:

– Fornecimento conforme solicitação de peças e acessórios originais, constantes das tabelas de 
preço, para os veículos e máquinas desta prefeitura e veículos das polícias militar e civil do 
município, através de escolha de proposta mais vantajosa para inscrição na ata de registro de preços. 
 
2 – Especificação: 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO 
VALOR 

ESTIMADO DE 
GASTOS  

1 1 UN TABELA DE PREÇOS DA ASIA R$ 4.000 
2 1 UN TABELA DE PREÇOS DA CASE R$ 9.000 
3 1 UN TABELA DE PREÇOS DA CITROEN R$ 1.500 
4 1 UN TABELA DE PREÇOS DA FIAT R$ 55.000 
5 1 UN TABELA DE PREÇOS DA FORD R$ 13.000 
6 1 UN TABELA DE PREÇOS DA GENERAL MOTORS R$ 13.000 
7 1 UN TABELA DE PREÇOS DA HONDA R$ 2.000 
8 1 UN TABELA DE PREÇOS DA HUBER-WARCO R$ 4.000 
9 1 UN TABELA DE PREÇOS DA IVECO R$ 4.000 
10 1 UN TABELA DE PREÇOS DA MERCEDES BENZ R$ 15.000 
11 1 UN TABELA DE PREÇOS DA MICHIGAN R$ 3.000 
12 1 UN TABELA DE PREÇOS DA MITSUBISHI R$ 2.000 
13 1 UN TABELA DE PREÇOS DA PEUGEOT R$ 3.000 
14 1 UN TABELA DE PREÇOS DA RENAULT R$ 1.500 
15 1 UM TABELA DE PREÇOS DA VALMET R$ 5.000 
16 1 UN TABELA DE PREÇOS DA VOLKSWAGEN (leve 

e pesada) 
R$ 25.000 

3 – Obrigações e Responsabilidades: 

3.1 – Sem prejuízo das disposições previstas em lei obrigar-se-á a CONTRATADA a: 
 
3.1.1. Fornecer orçamento prévio das peças e/ou acessórios, contendo as peças e seus respectivos 
códigos, os quais serão submetidos à aprovação da contratante; 
 
3.1.2. Comunicar imediatamente à Prefeitura qualquer irregularidade ou dificuldade que 
impossibilite a execução do objeto licitado; 
 
3.1.3. O orçamento deverá ser detalhado e fornecido previamente, no prazo máximo de 48 (quarenta 
e oito) horas, contado a partir do recebimento da relação de peças; 
 
3.1.4. A Contratante poderá recusar o orçamento, pedir sua revisão ou aceitá-lo parcialmente, 
comprometendo-se a Contratada a executar ou fornecer o que for aprovado em todo ou em parte. 
 
3.2 – Sem prejuízo das disposições previstas em lei obrigar-se-á CONTRATANTE a: 
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3.2.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo e forma prevista neste 
instrumento; 
3.2.2. Promover, através de representante, o acompanhamento da execução do contrato, objeto do 
presente PREGÃO, sob os aspectos, quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, 
exijam medidas corretivas por parte daquela; 
 
3.2.3. Autorizar a entrega da(s) peça(s) e conseqüente emissão de nota fiscal, após análise do 
orçamento apresentado pela contratada, através da Secretaria de Transportes. 
 

Anexo II

Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação

A empresa _______________ ________________________, portadora do 
CNPJ nº ______________ neste ato legalmente representada pelo Sr. 
_____________________________ RG _______________ DECLARA que está 
ciente e que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação para participar 
do “Pregão Presencial nº _003/2013 – Processo 003/2013”- FORNECIMENTO 
CONFORME SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, CONSTANTES 
DAS TABELAS DE PREÇO, PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA 
E VEÍCULOS DAS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE 
ESCOLHA DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA INSCRIÇÃO NA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS.

Local e Data.  
 

____________________________________ 
Empresa 

Assinatura do representante ou procurador 
 

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 
que a empresa ____________________________________________ (denominação da pessoa 
jurídica), CNPJ n° ___________________________ é microempresa ou empresa de pequeno 
porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, cujos termos declaro, conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 
preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial n° 03/2013, 
realizado pelo Município de Itanhandu, Estado de Minas Gerais. 
 
Local e data. 
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_______________________________ 
Nome do representante 
RG n° ........................... 

ANEXO IV 

Modelo - padrão de proposta comercial 

PREGÃO PRESENCIAL N. º 003/2013. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 003/2013. 
 
A empresa   ................................................................................,estabelecida na 
.............................................................................................,inscrita no CNPJ sob nº 
......................................................., propõe fornecer a Prefeitura Municipal de Itanhandu, em estrito 
cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, materiais conforme abaixo discriminado; 
concordando que os materiais serão entregues de acordo com as necessidades das Secretarias, após o 
recebimento da nota de empenho, ou a ordem de fornecimento. 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO % DESCONTO 
1 1 UN TABELA DE PREÇOS DA ASIA  
2 1 UN TABELA DE PREÇOS DA CASE  
3 1 UN TABELA DE PREÇOS DA CITROEN  
4 1 UN TABELA DE PREÇOS DA FIAT  
5 1 UN TABELA DE PREÇOS DA FORD  
6 1 UN TABELA DE PREÇOS DA GENERAL MOTORS  
7 1 UN TABELA DE PREÇOS DA HONDA  
8 1 UN TABELA DE PREÇOS DA HUBER-WARCO  
9 1 UN TABELA DE PREÇOS DA IVECO  
10 1 UN TABELA DE PREÇOS DA MERCEDES BENZ  
11 1 UN TABELA DE PREÇOS DA MICHIGAN  
12 1 UN TABELA DE PREÇOS DA MITSUBISHI  
13 1 UM TABELA DE PREÇOS DA PEUGEOT  
14 1 UN TABELA DE PREÇOS DA RENAULT  
15 1 UN TABELA DE PREÇOS DA VALMET  
16 1 UN TABELA DE PREÇOS DA VOLKSWAGEN (leve e 

pesada) 
 

A proponente obriga-se a cumprir o prazo de entrega previsto no edital.  
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão 
pública e pregão. 
 

Local,           de                           de 2013. 
 

________________________________________________ 
(nome e assinatura do representante legal da licitante) 
R.G.: 
Cargo 
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Anexo V - Relação dos veículos da Prefeitura Municipal de Itanhandu
PLACA  MARCA MODELO ANO    COMBUSTIVEL DESCRIÇÃO 

HLF8567 CITROEN JUMPER 2012  DIESES  VAN JUMPER MINIBUS 
EIM3218 RENAULT KANGOO 2011  FLEX  AMBULÂNCIA 
HLF8059 VW  ORE 2  2011  DIESEL  ÔNIBUS ESCOLAR RURAL 
HLF7232 FIAT  UNO  2011  FLEX  UNOMILEFLEX 
HMN7694 VW  GOL  1.6 2007  FLEX  POWER 
HMH3946 FIAT  DOBLO  2008  FLEX  FURGÃO 
HMN 8508 PEUGEOT BOXER  2008  DIESEL  VAN 
HMM1415 GM  CHEVR.12000 1991  DIESEL  BASCULANTE 
HMM2633 ASIA  TOPIC DLX 1998  DIESEL  BESTA 
HMM5643 VW  KOMBI  2001  GASOL. KOMBI ESCOL 
HMG5770 FIAT  UNOMFIREF 2005  GASOL. UNOMILEFLEX 
GMG7242 FIAT  ELBA S  1988  GASOL. FIAT ELBA 
GZJ5199 FIAT  UNOMFIRE 2002  GASOL. UNOMILFIRE 
HMN9284 FIAT  UNO M  2008  FLEX  ECONOMY 
GMG1751 FIAT  UNOS  1990  GASOL  UNOS 
HMH6699 FIAT  DOBLO  2009  FLEX  AMBULÂNCIA 
HMH3946 FIAT  DOBLO  2008  FLEX  AMBULÂNCIA 
GMM9655 GM  TRAFIC 1997  GASOL. TRAFIC IMPORT. 
HMG3243 FIAT  UNOMFIRE 2004  GASOL. UNOMILFIRE 
HMN2281 VW  GOL MIL 2005  GASOL. GOL MIL 
HMM0819 FIAT  PREMIO 1988  GASOL. FIATPREMIO 
GMM5612 VW  KOMBI  1995  GASOL. KOMBI  
GMM2011 VW  KOMBI  1993  GASOL. KOMBI 
DYH5598 VW  KOMBI  2008  FLEX  KOMBI 
DBU6148 FIAT  STRADA 2000  GASOL. STRADAWORK 
GMM4719 VW  FUSCA  1985  GASOL. FUSCA 
GVW1275 FIAT  FIORINOIE 1997  GASOL. FIORINO 
GMF0481 FIAT  UNOS1.5 1993  GASOL. UNO S 1.5 
HMM0818 MB  1113  1979  DIESEL  ONIBUS 
BWZ8504 MB  1318  1993  DIESEL  ONIBUS 
BWK5285 MB  1113  1982  DIESEL  ONIBUS 
BWS8037 MB  1318  1993  DIESEL  ONIBUS 
HMM2680 MB  SPRINTER 1998  DIESEL  SPRINTER310D 
HMN3872 IVECO  DAYLY4013 2005  DIESEL  MAXIVAN 
HMN3867 IVECO  CITYCLASS 2005  DIESEL  CITYCLAS6013 
GTM9846 MB  SPRINTER 2006  DIESEL  SPRINTER313 
HMM1062 VW  11.130  1985  DIESEL  FUSCAO BASC. 
HMM0815 GM  C-60  1973  DIESEL  GM BASCUL. 
HMM1058 GM  C-60  1978  DIESEL  GM BASCUL. 
GMM9149 FORD  F-4000  1997  DIESEL  F-4000 
HMM1059 GM  C-60  1978  DIESEL  GM BASCUL. 
HMM0817 GM  D-70  1974  DIESEL  GM BASCUL. 
HMG7195 MB  ATEGO1418 2006  DIESEL  MB BASCUL. 
HMG7188 MB  ATEGO1418 2006  DIESEL  MB BASCUL. 
(03 TRATORES)VALMET 68   1987  DIESEL  TRATOR 
 CASE  580 - H  1982  DIESEL  RETRO-ESCAVADEIRA 
 MICHIGAN   1985  DIESEL  CARREGADEIRA 
 HUBER-WARCO PATROL 1972  DIESEL  MOTO-NIVELADORA 
VEÍCULOS DAS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL 
HMG9010 HONDA XR250 TORNADO   2006 GASOLINA MOTOCICLETA 250 CC 
HMH1501 MITSUBISHI MMC/L200 4X4 GL  2007/2008  DIESEL  CAMINHONETE 
GTM 3490 FIAT  UNO MILLE FIRE    2004/2005 GASOLINA UNOMILLEFIRE 
HMH1869 FIAT  UNO MILLE FIRE    2008 FLEX  UNOMILLEFIRE 
HMH0693 FIAT  UNO MILLE FIRE    2003 GASOLINA UNOMILLEFIRE 


