
 

 

 
PROPOSTA DE PREÇO - REAJUSTADA 

 
AO O ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
PROCESSO Nº 105.637/2021/SEPLAG  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022/SEPLAG  
TIPO: MAIOR DESCONTO NO LOTE 
 
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e 
controle da manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos, incluindo toda tecnologia embarcada e mão de obra a serem 
empregadas na prestação dos serviços, cumulada com lavagem, polimento de pintura, assistência de socorro mecânico, assistência em caso de pane 
elétrica, lanternagem em geral, adesivagem/plotagem, capotaria, tapeçaria e pintura com reposição de peças originais novas de primeiro uso, troca 
de pneu, acessórios, componentes e materiais além de transporte por reboque/guincho, com implantação e operação de sistema informatizado e 
integrado para gestão de frota, acessível via web, por intermédio de rede de estabelecimentos credenciados, para atender as demandas dos 
Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual, conforme especificações e condições técnicas constantes neste Edital e em seus anexos. 
 
Razão Social: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA 

Endereço: Calçada Canopo, 11 – 2º andar – sala 03 – Centro de Apoio II – Alphaville 

Cidade/UF: Santana de Parnaíba-SP           CEP: 06541-078 Fone/Fax: (19) 3518-7021 

E-mail: licitacao@primebeneficios.com.br CNPJ nº 05.340.639/0001-30 

Insc. Estadual: 623.051.405.115 Insc. Municipal: 72270 

Dados Bancários: Banco do Brasil (001) - Ag: 2857-6  -  Conta Corrente: 86151-0 

Responsável pela assinatura do contrato se vencedora: Sra. Sirlene Cardoso Minganti. brasileira, casada. Endereço: Rua Açu, nº 47, 
Loteamento Alphaville Empresarial – Campinas/SP – CEP: 13098-335. Fone/ fax: (19) 3518-7000. Portadora do CPF nº: 260.464.618-80 e RG 
nº: 26.813.241-0. 

 
 

 
ITEM DESCRIÇÃO  

UNIDADE 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 
ANUAL DE 
DESPESAS 

DESCONTO (%) 

1 

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE 
DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA, 

CORRETIVA E PREDITIVA), INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBARCADA, 
MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, VISANDO O 

FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO 
GENUÍNOS E/OU ORIGINAIS, ENTRE OUTROS MATERIAIS (PNEUS, ÓLEO 
DE MOTOR, LUBRIFICANTES, PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, ETC.), 

INCLUSIVE, TRANSPORTE SUSPENSO POR GUINCHO E SOCORRO 
MECÂNICO, PRODUTOS, SERVIÇOS MECÂNICOS DE TODA ORDEM, 
BORRACHARIA, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, LAVAGEM, 

ESTOFAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, EM REDE DE OFICINAS E 
CENTRO AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS, CONFORME AS CONDIÇÕES 

ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E  SEUS 
ANEXOS. 

R$ R$ 17.098.870,00 17,58% 

 
 
DESCONTO OFERTADO: 17,58% (Dezessete vírgula cinquenta e oito por cento de desconto) 
 
Estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima, sendo: 
 
O prazo de eficácia da proposta, é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da apresentação da proposta realinhada, prazo este que será 
suspenso caso haja recursos administrativos ou judiciais. 
 
Declaro expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes 
da licitação. 
 
Para formulação desta Proposta de Preço, foram observados o Termo de Referência - Anexo III do Edital, principalmente os itens que influenciam na 
formação do preço; 
 
Local de Entrega: Conforme previsto no edital 
 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação. 
 
Local de Entrega: Conforme previsto no edital 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente. 
 
Declaramos ainda que: 
 
A proponente declara ter pleno conhecimento e atende a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas em Edital. 
 
Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e 
seus Anexos. 
 
Central de atendimento 24 horas / 07 (sete) dias por semana: 0800 745 8877 
 
Declaramos também que disporá de rede credenciada, conforme solicita o edital e seus anexos. 
 
Declaramos também que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta de preço está em conformidade com as exigências 
do instrumento convocatório (edital). 
 
Marca: Própria  
 
Prazo De Entrega E Implantação: conforme item 4.6.1 - O Contratante poderá dar início a abertura da Ordem de Serviço para manutenção de frotas 
nos estabelecimentos comerciais relacionados à serviço de manutenção de veículos especializados credenciados após 15 (quinze) dias úteis, contados 
a partir da assinatura do Contrato, quando será possível a realização de gastos por meio da rede de estabelecimentos comerciais relacionados à 
serviço de manutenção de veículos especializados credenciados  
 
Declaramos também que para elaboração desta propostas de preço, levamos em consideração: 
 
a) Fornecer sistema informatizado, via web, de gerenciamento e controle de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de veículos, 
contendo os requisitos estabelecidos, informatizado específico com metodologia de cadastramento dos veículos, condutores e fiscalizadores, realizar 
gerenciamento, controle e logística de manutenção periódica preventiva e manutenção corretiva, além de administrar a frota de veículos, controlando 
e disponibilizando formas para realizar fiscalização financeira e operacional do processo em caráter contínuo. 
 
b) Possuir rede credenciada de estabelecimentos para a aquisição de peças e realização dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva 
dos veículos, com, no mínimo, 02 (dois) estabelecimentos comerciais relacionados à serviço de manutenção de veículos especializados em cada 
município do Estado de Mato Grosso com mais de 15.000 (quinze mil) habitantes, segundo estimativa do IBGE, e 04 (quatro) fornecedores no 
município de Cuiabá/MT. 
 
c) Dispor de tecnologia de registro da operação de prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e preditiva com segurança e 
modernidade por meio de etiqueta autoadesiva (TAG) ou cartão magnético, por meio de tecnologia RFID (Radio Frequency Identification), da 
tecnologia NFC (Near Field Communication), ou outra equivalente. 
 
Declaramos também que: 
 

a) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial deste certame, 
por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato deste 
certame quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO antes da abertura oficial das propostas; 

 
 
 

Santana de Parnaíba-SP, 20 de janeiro de 2022 
 
 
 

_____________________________________________________ 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
RAFAEL DE MORAES CAMINI - PROCURADOR 
RG: 46.263.921-6 SSP-SP 
CPF: 387.267.178-24  
rafael.camini@primebeneficios.com.br 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
AO O ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
PROCESSO Nº 105.637/2021/SEPLAG  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022/SEPLAG  
TIPO: MAIOR DESCONTO NO LOTE 
 
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e 
controle da manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos, incluindo toda tecnologia embarcada e mão de obra a serem 
empregadas na prestação dos serviços, cumulada com lavagem, polimento de pintura, assistência de socorro mecânico, assistência em caso de pane 
elétrica, lanternagem em geral, adesivagem/plotagem, capotaria, tapeçaria e pintura com reposição de peças originais novas de primeiro uso, troca 
de pneu, acessórios, componentes e materiais além de transporte por reboque/guincho, com implantação e operação de sistema informatizado e 
integrado para gestão de frota, acessível via web, por intermédio de rede de estabelecimentos credenciados, para atender as demandas dos 
Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual, conforme especificações e condições técnicas constantes neste Edital e em seus anexos. 
 

A Empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.340.639/0001-30, com sede na Calçada Canopo, n° 11, 2° andar, sala 3, Centro de Apoio II, Alphaville, Santana de 
Parnaíba-SP, CEP: 06.541-078, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael de Moraes Camini portador da 
Carteira de Identidade nº 46.263.921-6 e do CPF nº 387.267.178-24, abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado 
no Edital de Pregão Eletrônico Nº 002/2022/SEPLAG, DECLARA, sob as penas da lei, que: 

 
a) Estar ciente e concordar com as condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2022 e seus anexos, bem como de que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento; 
 

b) Inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, art. 32, da Lei nº 8.666/93; 
 

c) Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7 º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei nº 8666/93, com redação 
determinada pela Lei nº 9.854/99. 

 
d) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 

incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
 

e) Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Estadual exercendo funções técnicas, comerciais, 
de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art 9 da Lei nº 8666/93 e inciso X, art. 144 da Lei 
Complementar nº 04/90), 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Santana de Parnaíba-SP, 18 de janeiro de 2022 
 
 
 

_____________________________________________________ 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
RAFAEL DE MORAES CAMINI - PROCURADOR 
RG: 46.263.921-6 SSP-SP 
CPF: 387.267.178-24  
rafael.camini@primebeneficios.com.br 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

DECLARAÇÕES GERAIS 
 
AO O ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
PROCESSO Nº 105.637/2021/SEPLAG  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022/SEPLAG  
TIPO: MAIOR DESCONTO NO LOTE 
 
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e 
controle da manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos, incluindo toda tecnologia embarcada e mão de obra a serem 
empregadas na prestação dos serviços, cumulada com lavagem, polimento de pintura, assistência de socorro mecânico, assistência em caso de pane 
elétrica, lanternagem em geral, adesivagem/plotagem, capotaria, tapeçaria e pintura com reposição de peças originais novas de primeiro uso, troca 
de pneu, acessórios, componentes e materiais além de transporte por reboque/guincho, com implantação e operação de sistema informatizado e 
integrado para gestão de frota, acessível via web, por intermédio de rede de estabelecimentos credenciados, para atender as demandas dos 
Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual, conforme especificações e condições técnicas constantes neste Edital e em seus anexos. 
 

A Empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.340.639/0001-30, com sede na Calçada Canopo, n° 11, 2° andar, sala 3, Centro de Apoio II, Alphaville, Santana de 
Parnaíba-SP, CEP: 06.541-078, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael de Moraes Camini portador da 
Carteira de Identidade nº 46.263.921-6 e do CPF nº 387.267.178-24, DECLARA sob as penalidades legais da lei que: 

 
1. Temos pleno conhecimentos das condições necessárias para prestação do serviço e aceita o inteiro teor completo 

do edital do Pregão supra identificado, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações 
necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação;  

 
2. inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação 

exigidos no Edital deste Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores 
 
3. Que para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 

9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;  

 
4. E que, portanto, em cumprimento ao disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 

2002, se encontra perfeitamente apta para participar do Processo Licitatório supra identificado, estando em situação regular com 
suas obrigações perante o INSS, FGTS, Ministério do Trabalho e com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal.  

 
5. Declara, ainda, estar ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. O signatário assume 

responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 
 
6. Declara, ainda, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, na forma do § 2°, do art. 32, da Lei Federal n° 

8.666/1993. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Santana de Parnaíba-SP, 18 de janeiro de 2022 
 
 
 

_____________________________________________________ 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
RAFAEL DE MORAES CAMINI - PROCURADOR 
RG: 46.263.921-6 SSP-SP 
CPF: 387.267.178-24  
rafael.camini@primebeneficios.com.br 

 
 


