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PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2021 – SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 001.435/2021 

O MUNICÍPIO DE MIGUEL ALVES - PI, através do Pregoeiro e Equipe de apoio, 
designados pela Portaria nº 01/2021, torna público que de acordo com a Lei Federal 
nº. 10.520 de 17.07.2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666/93 com suas 
alterações, e nos termos deste edital e seus anexos, realizará às 10:00 horas do dia 
05/05/2021, na Central de Licitações Municipal, localizado na sede da Prefeitura 
Municipal de Miguel Alves, situada na Rua Mariano mendes,33, centro, a sessão de 
abertura do procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – Nº 
001/2021 – POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM 
e ADJUDICAÇÃO POR ITEM, objetivando a contratação de empresa para 
prestação de serviço de locação de veiculos, destinado a atender as 
necessidades do Município de Miguel Alves, na forma abaixo:  
 
DATA DA SESSÃO: 05/05/2021 às 10:00 Horas – Credenciamento, recebimento e 
abertura das propostas e habilitação.  
 
LOCAL: Central de Licitações Municipal, localizado na sede da Prefeitura Municipal 
de Miguel Alves, situada na Rua Mariano mendes,33, centro.  
 
INFORMAÇÕES: Central de Licitações Municipal, localizado na sede da Prefeitura 
Municipal de Miguel Alves, situada na Rua Mariano mendes,33, centro. No horário de 
08:00 às 14:00h. 
 
1. DO OBJETO  
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação 
de serviço de locação de veículos, destinado a atender as necessidades do 
Município de Miguel Alves, conforme especificações e demais exigências previstas 
neste edital e seus anexos.  
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  
2.1. Poderão participar da presente Licitação, as empresas que apresentem propostas 
compatíveis com o valor do objeto licitado e que conste no seu CNPJ a atividade 
econômica correspondente ao objeto.  
2.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que 
se enquadrem nas hipóteses do art. 9° da Lei nº 8.666/193 e ainda em uma ou mais 
das situações a seguir: 
2.2.1. Empresas concordatárias que se encontrem em processo falência, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, nem aquelas que tenham sido declarados inidôneos 
para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do 
direito de licitar e contratar com qualquer órgão ou ente integrante da Administração. 
2.2.2. Empresas cujos sócios, diretores, representantes legais e/ou responsáveis 
técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, 
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sejam funcionários, conselheiros, inspetores, diretores, empregados ou ocupantes de 
cargos comissionados no Município de MIGUEL ALVES; 
2.3. 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, sob coordenação do Pregoeiro qualificado. 
2.4. Caso seja impossibilitada a realização da sessão na data marcada para início do 
Pregão, está se realizará no primeiro dia útil subsequente ou outra data deliberada 
pelo Pregoeiro e equipe com a devida comunicação formal aos licitantes que retiraram 
o Edital.   
 
3. DO CREDENCIAMENTO  
3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, 
fora de qualquer envelope:  
a) tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado): ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as 
suas eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura;  
b) tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou particular, 
no qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes a 
este Pregão; Urge salientar que o instrumento de procuração, público ou particular, só 
será válido se possuir firma reconhecida em cartório e estar acompanhadas de cópia 
do documento que comprove os poderes do mandante para a outorga, dentre os 
indicados na alínea "a";  
c) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto 
do representante (legal ou procurador) da empresa interessada.  
d) Certidão Simplificada e Especifica expedida pela Junta Comercial do domicílio 
da sede da licitante, emitida no mês corrente;  
e) Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, consoante o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 
f) Declaração de inexistência de vínculo com o poder público municipal, que não 
possui entre seus sócios e nem em seu quadro de funcionários, pessoas com qualquer 
vínculo empregatício com o Município de Miguel Alves/PI.  
g) Declaração de localização e funcionamento com fotos da fachada e partes 
internas da empresa (escritório, recepção, etc...);  
3.2 - Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados 
em original, por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por cartório 
competente ou por membro da Equipe de Apoio (até 24 horas antes da abertura da 
sessão) ou por publicação em órgão de Imprensa Oficial.  
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3.3 - Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único 
admitido a intervir nas etapas do procedimento licitatório e a responder, para todos os 
atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.  
3.4 - A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos 
de credenciamento equivale a renúncia, por parte do licitante, ao direito de impetrar 
recursos e de praticar os demais atos inerentes ao certame, não implicando na sua 
desclassificação.  
3.5 - Após o credenciamento, o Pregoeiro declarará a abertura da sessão e não 
mais serão admitidos novos proponentes.  
 
4. DA PROPOSTA DE PREÇO  
4.1. As Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser 
apresentados no local, dia e hora determinados no preâmbulo, em envelopes distintos, 
devidamente lacrados e rubricados no fecho, atendendo aos seguintes requisitos:  
 
a) ENVELOPE 1: PROPOSTA DE PREÇOS, indexadas com os seguintes dizeres:   
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES-PI  
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021  
ENVELOPE No 1 – PROPOSTA DE PREÇOS  
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)  
 
b) ENVELOPE 2: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, contendo o seguinte:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES -PI  
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021  
ENVELOPE No 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO   
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)  
 
4.1.1. A Proposta de preços deverá ser apresentada em observância as seguintes 
exigências:  
a) Ser apresentada em 01 (uma) via sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
preferencialmente em papel timbrado do proponente e redigida com clareza em língua 
portuguesa, impressa, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas 
demais, pelo representante legal do proponente;  
a.1) Conter a descrição completa dos produtos ofertados de acordo com anexo I.  
a.2) As especificações técnicas deverão ser obrigatoriamente especificadas de acordo 
com o Termo de Referência.  
a.3) Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, devendo o valor 
unitário proposto corresponder à unidade solicitada;  
a.4) A proposta deverá ser elaborada de acordo com o Anexo I. 
a.5) Apresentar declaração com firma reconhecida de disponibilidade de veículos, 
constatando marca, ano, modelo, fabricante, potência do motor, tipo de combustível, 
capacidade seja de pessoas ou materiais /equipamentos, comprovando com o crlv ou 
nota fiscal dos mesmos em nome da empresa para os itens 01 e 02; 
a.6) Será desclassificada integralmente a proposta que não atender o subitem anterior 
e cotar preços para os itens citados 
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a.7) Apresentar Termo de compromisso em que a empresa declara que tem 
conhecemos todas as regras do edital, que os veículos a serem utilizados estarão em 
nome da empresa, não sendo admitido a subcontratação, que estão inclusos nos 
valores propostos todos os custos com manutenção ou possíveis danos, que a 
empresa se responsabiliza pelo seguro ou sua ausência, assumindo assim quaisquer 
ônus que possa surgir, o mesmo deverá estar com firma reconhecida. 
4.1.2. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de 
sua apresentação.  
4.1.3. Na omissão dos prazos estipulados, considerar-se-ão aqueles estabelecidos 
neste Edital.  
4.1.4. É de inteira responsabilidade do ofertante o preço e demais condições 
apresentadas, salvo se no momento da abertura da proposta for alegado erro, e aceito 
pelo (a) Pregoeiro (a), sendo registrado em ata.  
4.1.5. No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão 
estes últimos e, entre preços unitários e totais, os primeiros.  
4.1.6. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os 
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais), leis 
sociais, administração, lucros, materiais e ferramental, transporte de material e de 
pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste 
Edital.  
4.1.7. O Município de Miguel Alves é considerado consumidor final, sendo que o 
licitante deverá obedecer ao fixado no art. 155, VII, b, da Constituição Federal de 1988.  
4.1.8. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do 
proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  
4.1.9 Deverá conter na proposta comercial a assinatura conjunta do(s) proprietário(s) 
da empresa licitante e de seu representante legais, devendo as assinaturas esta 
reconhecidas por tabelião juramentado de cartório oficial de notas.   
4.1.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente Edital e ficha técnica/descrição do Termo de Referência, sejam omissas ou 
apresentem irregularidades insanáveis.   
 
5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES  
5.1. A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo as 
Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo 
Pregoeiro da PM e realizada de acordo com a Lei no 10.520/02 e legislação pertinente, 
em conformidade com este Edital e seus Anexos.   
 5.2. No local e hora marcados para abertura da sessão, os interessados devem 
comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e 
lances verbais e para a prática dos demais atos do certame, conforme especificado 
no item 3 deste Edital, ou seja, devendo o credenciamento ser apresentado fora dos 
envelopes que contêm a proposta de preços e documento de habilitação.  
 5.3. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos 
proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.   
 5.4. Deverá ser apresentada pelo licitante declaração expressa de que tem plena 
ciência do conteúdo do edital e seus anexos, que verificou todas as informações e que 
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atende a todas as condições estabelecidas para o fornecimento objeto deste pregão.  
 5.5. Serão abertos os envelopes contendo as "PROPOSTAS DE PREÇOS", sendo 
feita sua conferência e posterior rubrica.   
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 6.1. Será proclamado classificado pelo Pregoeiro, o proponente que apresentar a 
proposta de menor preço em cada lote definido no objeto deste Edital e seus Anexos 
e, as propostas com preços superiores e sucessivos até 10% (dez por cento) 
relativamente àquela proposta ou, as 03 (três) melhores propostas, inscritas 
independentemente dos valores oferecidos.   
 6.2. Aos proponentes enumerados pelo Pregoeiro serão dadas novas oportunidades 
para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos.   
 6.3. Para efeito de julgamento, o licitante deverá constar em sua proposta o preço 
unitário e total de cada item;  
 6.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades cominadas no item 10 deste Edital, especificamente à multa 
de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor de cada lote desistido.   
 6.5. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo 
critério de menor preço e adjudicação por lote, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade 
quanto ao objeto e valor da primeira classificada, que será aquela que apresente 
menor preço, decidindo motivadamente a respeito.   
 6.6. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento pelo proponente que a 
tiver formulado, das condições habilitatórias.  
 6.7. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o 
proponente vencedor definido no objeto deste Edital e seus Anexos, sendo-lhe 
adjudicado o objeto.   
 6.8. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 
editalícias o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação, 
até a apuração de uma proposta, sendo o respectivo proponente declarado vencedor 
e a ele adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.   
 6.9. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e os proponentes 
presentes.   
 6.10. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos 
estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada.   
 6.11. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 
impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.   
 6.12. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 
Edital e seus Anexos.   
7. DA HABILITAÇÃO  
 7.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual, 
devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado. 
 7.2. O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação, para 
participar do certame:  
 7.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica:  
 7.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;  
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 7.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores;  
 7.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova da diretoria em exercício;  
 7.2.1.4. 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;  
 7.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal:  
 7.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 7.2.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver relativa ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto do certame;  
 7.2.2.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do proponente ou outra equivalente, na forma da lei;  
a) Certidão Quanto a Dívida Ativa da União (Administrada pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional);  
b) Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais (Administrada pela 
Secretaria da Receita Federal);  
c) Certidão Quanto a Dívida Ativa do Estado (Administrada pela Procuradoria da 
Fazenda Estadual ou equivalente em cada Estado);  
d) Certidão de Quitação de Tributos Estaduais (Administrada pelo departamento de 
Arrecadação e Tributos do Centro Tributário Estadual ou equivalente em cada 
Estado);  
e) Certidão Quanto à Dívida Ativa Municipal (Administrada pela Procuradoria Geral do 
Município ou equivalente em cada Município);  
f) Certidão Negativa de Tributos Municipais, (administrada pela Secretaria de 
Finanças Municipais ou equivalentes em cada Município). 
7.2.2.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
7.2.3.5 Certidão negativa de débitos trabalhistas, dentro da validade, quando este 
apresentar declaração certificando que nunca contratou empregados para sua 
empresa;   
 7.2.2.6 Alvará de Funcionamento da sede da licitante pertinente ao seu ramo com rol 
completo das atividades que compõe o objeto deste edital, dentro do prazo de 
validade, no qual deve estar expressamente declarado que a concorrente realiza, 
desempenha ou executa entre suas atividades o objeto estrito deste certame, sob 
pena de inabilitação.   
 7.2.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  
 7.2.3.1. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica e/ou Certidão Negativa de Recuperação Judicial e 
Extrajudicial, com data de emissão não inferior a 30(trinta) dias;   
7.2.3.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
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da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta;  
7.2.3.3 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período de existência da sociedade;  
7.2.3.4 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 
social/estatuto social.  
7.2.3.5 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:  

ILG =    ativo circulante + realizável a longo prazo     

                 passivo circulante + exigível a longo prazo  

 ISG =                                  ativo total__________________                                        

               passivo circulante + exigível a longo prazo  

  ILC =                              ativo circulante________________  

                                      passivo circulante  

7.2.3.6 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a 
critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido 
mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item 
pertinente.  
7.2.3.7 Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço 
Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital 
Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi 
arquivado.  
  7.2.3.8 Certidão Negativa de Protesto de Títulos, expedida pelos cartórios 
competentes da sede da licitante acompanhada de declaração indicando quais os 
Cartórios ou Ofícios de registro que controlam a distribuição de protestos de títulos da 
sede da licitante;  
7.2.4.1 Capacidade técnica e outras comprovações; 
7.2.4.1.1Comprovação para o serviço, objeto do presente edital, estando de acordo 
com as características, quantidades e prazos compatíveis. A comprovação deverá ser 
feita por meio de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, competentes para tanto.  
7.2.4.1.2 Todos os atestados deverão em papel timbrado do emitente e constar as 
informações de prazo de execução, nome completo, e função do atestador com a 
assinatura do emitente devidamente reconhecida em cartório.   
7.2.4.1.3 Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de 
qualificação técnica, que poderá ser apurada através de diligência da própria 
Comissão de Licitação, implicará na inabilitação da respectiva licitante.  
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal ou pelo procurador se este tiver outorga para tal, de cumprimento 
do disposto no inciso XXXII do art. 7º, XXXIII da Constituição Federal e na Lei 9.854 
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de 27 de outubro de 1999, assinada pelos sócios ou representante;  
b) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo 
representante legal ou pelo procurador, se este tiver outorga para tal, assegurando a 
inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, 
assinada pelos sócios ou representante;  
7.2.5. Disposições Gerais da Habilitação:  
 7.2.5.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por cópias autenticadas por cartório competente, emitidos pela internet, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, ou em cópias simples, desde que 
acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro e/ou sua equipe de 
apoio (até 24 horas antes da abertura da sessão);  
 7.2.5.2. Não será aceito “protocolo de entrega” ou “solicitação de documento” em 
substituição a documento requerido no presente Edital e seus Anexos;  
 7.2.5.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou 
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o Pregoeiro 
considerar o proponente inabilitado.  
8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  
 8.1. Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório deste Pregão.   
 8.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a abertura das propostas.   
 8.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame.   
9. DOS RECURSOS  
 9.1. A manifestação da intenção de interpor recurso será no final da sessão, com 
registro em ata da síntese das suas razões, podendo os interessados juntarem 
memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis.   
 9.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento.   
 9.3. Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o Pregoeiro 
concederá àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para 
apresentação das correspondentes razões, ficando os demais desde logo intimados 
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes asseguradas vistas imediatas dos autos.   
 9.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na 
Sala da CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Miguel Alves.  
10. DAS PENALIDADES  
 10.1. O não cumprimento do prazo estabelecido para entrega dos bens, sujeita a 
Contratada a multa de mora, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia 
sobre o valor dos bens não entregues, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do 
mesmo.  
 10.2. A aplicação da multa de mora estabelecida no item anterior não impede que a 
Contratante rescinda unilateralmente o contrato em caso do não cumprimento do 
prazo estabelecido para entrega.  
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10.3. Administração da PM poderá ainda desclassificar a licitante pelo não 
cumprimento do item 14.9.  
 10.3. No caso de inexecução total (ausência na prestação de serviço superior a 50% 
do total contratado) ou parcial (ausência na prestação de serviço superior a 25% do 
total contratado) das condições contratuais, o Contratante, poderá rescindir o contrato, 
garantida a prévia defesa, e, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar à 
Contratada as seguintes penalidades:  
 a) Advertência, em caso de atraso em até 5 (cinco) dias;  
 b) Multa, no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor da respectiva Ordem de 
Prestação de Serviço, em caso de atraso de mais de 5 (cinco) dias;  
 c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Miguel Alves, por prazo não superior a 2 (dois) anos, 
inclusive em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração. 
Será declarada suspensa de contratar com a Administração nos casos previstos nos 
subitens seguintes, em caso de culpa;  
 d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o 
inciso IV do art. 87 da Lei no 8.666/93, nos casos:  
 I – Declarar-se-á inidôneo o contratado que, sem justa causa, não cumprir as 
obrigações assumidas, praticando, a juízo da Administração, falta grave, revestida de 
dolo.  
 II – Declarar-se-á inidôneo o contratado que tenha sofrido condenação definitiva por 
praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.  
 III – Declarar-se-á inidôneo o contratado que tenha praticado atos ilícitos visando 
frustrar os objetivos da licitação;  
 IV – Declarar-se-á inidôneo o contratado que demonstre não possuir idoneidade para 
contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.  
 10.3.1. As penalidades cominadas nas alíneas “a”, “c” e “d”, supra, poderão ser 
aplicadas cumulativamente com aquela prevista na alínea “b” do mesmo item.  
 10.4. O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos eventualmente 
devidos pela CONTRATANTE, e quando for o caso, cobrado judicialmente.  
 10.5. As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias 
excepcionais, e as justificativas somente serão aceitas quando formuladas por escrito, 
fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente 
da CONTRATANTE e, desde que formuladas no prazo máximo de 3 (três) dias úteis 
da data em que a CONTRATADA tomar ciência.  
 10.6 O Licitante vencedor não poderá deixar de fornecer nenhum lote vencido sob 
pena de desistência da totalidade do certame.  
 10.7. Para aplicação das penalidades previstas acima será garantida defesa prévia 
de 5 (cinco) dias úteis no caso de advertência, multa e suspensão, e de 10 (dez) dias 
contados da abertura de vistas no caso de inidoneidade.  
11. DA RESCISÃO DO CONTRATO  
 11.1. Constituem motivos de rescisão do contrato:  
 a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;  
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 b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;  
 c) A lentidão no cumprimento do contrato, levando o CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade do fornecimento dos itens, no prazo estipulado;  
 d) O atraso injustificado na prestação do serviço;  
 e) A subcontratação total ou parcial do objeto, associação da contratada com outrem, 
a cessão ou transferência total ou parcial das obrigações contraídas, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA que afetem a boa execução do 
contrato, sem prévio conhecimento e expressa autorização da CONTRATANTE.   
 f) O desatendimento das determinações regulares da comissão fiscalizadora, assim 
como de seus superiores;  
 g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, 
pelo representante da CONTRATANTE designado para o acompanhamento e 
fiscalização deste contrato;  
 h) A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, 
que prejudique a execução deste Contrato;  
 i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas 
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do CONTRATANTE, 
e exaradas no processo a que se refere este Contrato;  
 j) A supressão, por parte da CONTRATANTE, do fornecimento dos produtos, 
acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite de 25% (vinte e 
cinco por cento), salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as 
partes;  
 k) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo no caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação;  
 l) A ocorrência de “caso fortuito” ou “força maior”, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução deste Contrato;  
 m) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666/93, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis.  
 11.2. A rescisão deste Contrato poderá ser:  
 a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos 
especificados nas alíneas “a”, “h” e “m” do subitem 11.1 deste ato convocatório;  
 b) Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
CONTRATANTE;  
 c) Judicial, nos termos da legislação processual.  
 11.3. A rescisão do Contrato obedecerá ao que preceituam os artigos 79 e 80, da Lei 
no 8.666/93.  
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO  
 12.1. As despesas decorrentes da contratação objeto desta licitação correrão à conta 
da seguinte classificação:  

FONTE DE RECURSOS: FPM, ICMS, FUS, SUS, FUNDEB 40%, FMAS, 
RECURSOS PRÓPRIOS.  
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 12.2. O pagamento da nota fiscal será vinculado ao fornecimento dos serviços 
contratados.   
 12.3. O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 
prestação do serviço, mediante nota fiscal, recibo e ateste da respectiva secretaria 
quanto à entrega dos bens.  
12.4. A PM reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato do atesto, a 
licitante não tiver efetuado a fornecido o serviço ou não estiverem de acordo com a 
especificação apresentada e aceita;  
12.5. A PM poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas 
ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste certame.  
13. DO AUMENTO OU SUPRESSÕES  
13.1. No interesse da Administração da PM, o valor inicial atualizado do contrato 
poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), 
conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93;  
13.2. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e  
13.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 
condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.  
14. DA ASSINATURA DO CONTRATO E PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS/FORNECIMENTO 
14.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será 
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.  
14.2 O adjudicatário terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento 
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital.   
13.3 O adjudicatário terá o prazo de 02 (dois) dias úteis após a solicitação da 
secretaria requisitante para apresentar os veículos para vistoria que será realizado 
por servidor designado pela administração;  
14.4 O adjudicatário deverá apresentar toda a documentação exigida abaixo, sob 
pena de decair do direito à contratação: 
14.4.1 Deverá apresentar em nome da contratada os CRLV – certificado de registro e 
licenciamento dos veículos que prestarão os serviços em nome da empresa, sob pena 
de desclassificação, sem prejuízos da aplicação das formalidades legais.  
14.4.2 O veículo locado deverá possuir no momento da assinatura do contrato, sob 
pena de desclassificação da proposta, seguro de responsabilidade civil, contra 
terceiros, danos pessoais dos passageiros transportados, envolvidos nos casos de 
colisão ou qualquer tipo de acidente, incluindo ainda, a devida assistência para o 
motorista, será por conta da contratada;  
14.4.3 A contratante não assumirá quaisquer responsabilidades ou ônus advindos de 
sinistros com os veículos, tenham estes, ocorrido dentro ou fora de seu 
estabelecimento, envolvendo vítimas ou não, nem mesmo o pagamento de franquias 
e custos, que serão de responsabilidade exclusiva da contratada; 
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14.4.4 É expressamente vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste 
Edital, sob pena de anulação da contratação, sem prejuízo da aplicação de penalidade 
prevista nesse Edital e na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, conforme o caso;  
14.5 Visando proteger a Administração Pública, no ato da assinatura do contrato será 
exigido a Programa de Integridade, baseado nos princípios constitucionais e 
administrativos e com fundamento na Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), a licitante 
vencedora, sob suas expensas, deverá ter o Programa de Integridade implementado, 
não cabendo a CONTRATANTE o ressarcimento destas despesas; 
14.5.1 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa jurídica deverá 
apresentar relatório do perfil e relatório de conformidade do Programa ao poder 
público; 
14.5.2 A pessoa jurídica deverá expor suas alegações, devendo zelar pela 
completude, clareza e organização das informações prestadas; 
14.5.3 Há não conformidade do subitem anterior acarretara na desclassificação do 
licitante vencedor, sob pena de anulação da contratação e cancelamento da Ata de 
Registro de Preços. 
14.5.4 Ocasionando a hipótese do subitem anterior, a administração poderá convocar 
o remanescente na ordem classificatória das propostas do certame. 
14.6. A prestação do serviço/fornecimento deverá ser em rigorosa e estrita obediência 
às prescrições e exigências contidas no Anexo do Edital licitatório e que será parte 
integrante do Contrato;  
 14.7. A empresa vencedora, visando à boa prestação de serviço, deverá adotar os 
seguintes procedimentos:  
 14.7.1. O prazo de início do fornecimento deverá ser de, no máximo, 02 (dois) dias 
corridos, contados da ordem de compra.  
 14.7.2. O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado a critério da 
Administração/PM.  
14.8. A aceitação dos produtos dar-se-á após atesto da equipe de recebimento.   
14.9. Caso a empresa vencedora não tenha condições de fornecer os produtos 
constantes na ordem de fornecimento, deverá enviar termo de desistência até o 
termino do prazo estabelecido nos termos do item 11.3.1 do presente Edital.  
14.9.1. O não cumprimento do prazo estabelecido no item anterior, a Administração / 
PM enviará o termo de desclassificação, efetuando a contratação do serviço com a 
próxima licitante classificada.  
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
15.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor 
farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.   
15.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão Permanente de 
Licitação em contrário;  
15.3. É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo.   
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15.4. Fica assegurado a PM o direito de, no interesse da Administração, anular ou 
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência 
aos participantes, na forma da legislação vigente.   
15.5. Após a homologação do Pregão, o proponente vencedor será convocado, por 
escrito, para assinatura do Contrato.   
15.6. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, na data da 
retirada da Nota de Empenho, será convocado outro licitante, observada a ordem de 
classificação, e assim, sucessivamente, sem prejuízo das aplicações às penalidades 
legais cabíveis.   
15.7. Os licitantes proponentes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de sua proposta, e a PM não será, em nenhum caso, responsável por 
estes custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.   
15.8. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.   
 15.9. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.   
 15.10. O licitante que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.   
 15.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Vencem-se os prazos somente em 
dias de expediente normais.   
 15.12. Quem 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 impedido de licitar e contratar com a PM e, se for o caso, será 
descredenciado no CRC, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.  
 15.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 
pregão.   
 15.14. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse 
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.   
 15.15. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado ao 
Pregoeiro, por escrito, até 03 (Três) dias úteis antes do prazo estipulado para 
recebimento das propostas, no protocolo da PM, na Sede da Prefeitura Municipal de 
Miguel Alves – PI. 
 15.16. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.   
 15.17. Para as condições de fornecimento, deverão ser observadas as disposições 
constantes dos Anexos deste Edital.   
 15.18. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de 
Miguel Alves -PI, com exclusão de qualquer outro.   
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 15.19. Os casos omissos serão resolvidos pela Lei no 10.520/02 e subsidiariamente 
pela Lei no 8.666/93.  
16. DOS ANEXOS  
 
16.1 São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:  
 Anexo I – Termo de Referência  

Anexo II – Proposta  

Anexo III – Minuta do Contrato 
Anexo IV-  Minuta da Ata Registro de Preços 
Anexo V - Minuta do Extrato da Ata de Registro de Preços 
Anexo VI – Minuta de Declarações 
  

Miguel Alves (PI), 05 de abril 2021. 
 

_______________________________________________ 
Gil Meneses Neto 

Pregoeiro 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 – DO OBJETO E TABELA DETALHADA ESTIMADA 

O presente Termo de Referência tem como objeto o registro de preços para 
contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, 
destinado a atender as necessidades do Município de Miguel Alves, através de 
Pregão Presencial do tipo menor preço por item, conforme especificações abaixo. 

 

  LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  

ITEM  DESCRIÇÃO DOS VEICULOS QUA
NT. 

UND  VALOR 
UNIT. 
(MENSAL) 

 VALOR 
TOTAL   

1 PICK - UP Cabine Dupla, tração 4X4, 
Equipado com todos componentes de 
segurança exigidos pelo CONTRAN, 
documentação regular, com seguro de 
responsabilidade civil facultativa contra 
terceiros (RCF), devidamente formalizado, 
com seguro e franquia reduzida. (Mensal). 

Sem Combustível. Sem Motorista.  

20 UND   9.700,00  194.000,00 

2 AUTOMÓVEL: - Tipo Passeio. Equipado com 
todos componentes de segurança exigidos 
pelo CONTRAN, documentação regular, com 
seguro de responsabilidade civil facultativa 
contra terceiros (RCF), devidamente 
formalizado, com seguro e franquia reduzida. 
(Mensal). Sem Combustível. Sem Motorista.   

10 UND   4.750,00 47.500,00  

3 MOTOCICLETA, Equipado com todos 
componentes de segurança exigidos pelo 
CONTRAN, documentação regular (Mensal). 
Sem Combustível. Sem condutor. 

25 UND   2.550,00  63.750,00 

4 UTILITÁRIO TIPO VAN. Equipado com todos 
componentes de segurança exigidos pelo 
CONTRAN, documentação regular, com 
seguro de responsabilidade civil facultativa 
contra terceiros (RCF), devidamente 
formalizado, com seguro e franquia reduzida. 
(Mensal). Sem Combustível. Sem Motorista. 

3 UND   12.250,00  36.750,00 
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5 CAMINHÃO  TOCO  TIPO  CARROCERIA 
ABERTA, tipo ¾. Equipado com todos 
componentes de segurança exigidos pelo 
CONTRAN, documentação regular, com 
seguro de responsabilidade civil facultativa 
contra terceiros (RCF), devidamente 
formalizado, com seguro e franquia 
reduzida. (Mensal). Sem Combustível. 
Sem Motorista.  

2 UND   6.500,00  13.000,00 

6 PICK - UP Cabine Simples. Equipado com 
todos componentes de segurança exigidos 
pelo CONTRAN, documentação regular, com 
seguro de responsabilidade civil facultativa 
contra terceiros (RCF), devidamente 
formalizado, com seguro e franquia reduzida. 
(Mensal) Sem Combustível. Sem Motorista 

2 UN
D  

 6.400,00  12.800,00 

7 CAMINHÃO TOCO TIPO BAÚ. Equipado com 
todos componentes de segurança exigidos 
pelo CONTRAN, documentação regular, com 
seguro de responsabilidade civil facultativa 
contra terceiros (RCF), devidamente 
formalizado, com seguro e franquia reduzida. 
(Mensal). Sem Combustível. Sem Motorista. 

2 UN
D  

 8,600,00  17.200,00 

8 CAMINHÃO TOCO CARROCERIA ABERTA. 
Equipado com todos componentes de 
segurança exigidos pelo CONTRAN, 
documentação regular, com seguro de 
responsabilidade civil facultativa contra 
terceiros (RCF), devidamente formalizado, 
com seguro e franquia reduzida. (Mensal). 
Sem  
Combustível. Sem Motorista 

2 UN
D  

 7,600,00  15.200,00 

9 CAMINHÃO TOCO TIPO BAÚ, tipo ¾. 
Equipado com todos componentes de 
segurança exigidos pelo CONTRAN, 
documentação regular, com seguro de 
responsabilidade civil facultativa contra 
terceiros (RCF), devidamente formalizado, 
com seguro e franquia reduzida. (Mensal). 
Sem Combustível. Sem Motorista. 

1 UN
D  

 6.500,00  6.500,00 

 
 
2 – JUSTIFICATIVA 
 
2.1 Contratação de empresa para prestação de serviços de Locação de veículos para 

atender as necessidades do Município de Miguel Alves/PI. 
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2.2. A contratação é de extrema necessidade, haja vista que o fornecimento do objeto 

solicitado, tem for finalidade atender as necessidades aos serviços das Secretarias, 

Fundos e Órgãos da administração municipal na realização de suas atividades diárias 

e nos atendimentos à população município, sendo indispensável tal contratação para 

cumprimento do funcionamento da mesma. 

3 – FUNDAMENTO LEGAL 
3.1 O Procedimento Licitatório deverá observar as normas e procedimentos contidos 
na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, e 
subsidiariamente as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
4 – PROPOSTA DE PREÇOS 
4.1 Na Proposta de Preço deverá constar os dados da empresa (endereço completo, 
telefone, razão social, CNPJ, data, nome e assinatura do responsável, etc.), nome do 
banco e a respectiva agência onde deseja receber seus créditos, número da conta 
bancária, forma de pagamento, descrição detalhada do material cotado, a quantidade 
solicitada, valor unitário e total em algarismo e por extenso. A validade da Proposta 
deve ser de um prazo não inferior a 60 (sessenta) dias.  
4.2 Será desclassificada a proposta que for apresentada com ficha técnica inferior as 
Descrições mínimas abaixo:  
a) Para o Item 01 - Veiculo cabine dupla, direção hidráulica ou elétrica, câmbio 
automático de 6 velocidades ou superior, motorização 2.8 a 3.2 ou superior, motor 
diesel, tração 4x4, capacidade mínima de 5 pessoas com carga mínima de 1 tonelada 
ou superior, ano de fabricação não inferior a 2020; 
b) Para o item 02 - Direção hidráulica, câmbio manual de 5 velocidades ou superior, 
motorização 1.0 ou superior, motor álcool ou gasolina, tração 4x2, capacidade mínima 
de 5 lugares, ano de fabricação não inferior a 2020; 
c) Para o Item 03 - motorização mínima de 125 cilindradas e máximas de 150 
cilindradas, gasolina ou flex. gasolina/etanol, potência mínima de 11 CV e máxima de 
14 CV, ano de fabricação não inferior a 2020; 
d) Para o item 04 - capacidade 16 passageiros ou superior, motor a Diesel, direção 
hidráulica, potência mínima de 125 CV, com ar condicionado, ano de fabricação não 
inferior a 2015; 
e) Para o Item 05 - direção hidráulica, câmbio manual de 5 velocidades ou 
superior, motorização de 130cv ou superior, motor diesel, tração 4x2 ou 4x4, 
capacidade mínima de carga 4.000 toneladas, ano de fabricação não inferior a 2012.  
f) Para o item 06 - Direção hidráulica, câmbio manual de 5 velocidades ou 
superior, motorização 1.4 ou superior, motor álcool ou gasolina, tração 4x2, 
capacidade mínima de 2 lugares, capacidade da carroceria 700 kg ou superior, ano 
de fabricação não inferior a 2015; 
g) Para o item 7 - Direção hidráulica, câmbio manual de 5 velocidades ou superior, 
motorização de 130cv ou superior, motor diesel, tração 4x2 ou 4x4, capacidade 
mínima de carga 7 toneladas, ano de fabricação não inferior a 2012. 
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h) Para o item 08 - Direção hidráulica, câmbio manual de 5 velocidades ou 
superior, motorização de 130cv ou superior, motor diesel, tração 4x2 ou 4x4, 
capacidade mínima de carga 7 toneladas, ano de fabricação não inferior a 2012. 
i) Para o item 09 - direção hidráulica, câmbio manual de 5 velocidades ou 
superior, motorização de 130cv ou superior, motor diesel, tração 4x2 ou 4x4, 
capacidade mínima de carga 4.000 toneladas, ano de fabricação não inferior a 2012.  

 
5 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
5.1 A despesa decorrente da execução do objeto desta licitação ocorrerá a conta do 
orçamento geral do Município, sendo que o programa de trabalho e o elemento de 
despesa específico constarão quando for formalizado o contrato ou outro instrumento 
hábil, conforme faculta o art. 7º § 2 da Lei 7.892/13 c/c Art. 62 da Lei nº 8.666/93. 
 
6 – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
6.1 Quanto à prestação de serviço exigida no objeto, este será executado pela 
contratada no setor em que a Administração solicitar; 
6.2 Os serviços serão prestados pela contratada, sempre de acordo com a 
necessidade da Administração; 
6.3 Os serviços somente poderão ser prestados mediante apresentação da Ordem de 
Serviço e respectiva Nota de Empenho, emitido pela autoridade superior ou 
responsável por ele designado, nos termos da Lei; 
6.4 O serviço deverá ser executado em até 2 (dois) dias da apresentação da Ordem 
de Serviço e respectiva Nota de Empenho; 
6.5 Consideram-se aceitos e aprovados os serviços que, no prazo de até 02 (dois) 
dias úteis, contados do recebimento provisório e da entrega da fatura, que não sejam 
contestados pela CONTRATANTE, após a emissão da Ordem de Serviço e Nota de 
Empenho firmado pela autoridade responsável; 
6.6 Por ocasião da execução, o prestador deverá colher comprovante de prestação 
de serviço contendo data, o nome, o cargo e a assinatura emitidos pela Administração 
responsável designado na respectiva requisição de prestação de serviço; 
6.7 A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos 
serviços prestados, bem como, efetuar a serviços de vistoria em até 24 horas da 
notificação da contratante, e totalmente às suas expensas de qualquer entregue 
comprovadamente adulterado ou inutilizável, quando for o caso; 
6.8 Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos 
serviços, correndo a cargo da CONTRATANTE absolutamente os valores referentes 
a efetiva prestação de serviço do objeto ao preço cotado na proposta da 
CONTRATADA; 
6.9 Após Autorização de Prestação de Serviço, a empresa vencedora deverá estar 
nas dependências da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte – SEINT no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas para realização dos trabalhos; 
6.10 É de responsabilidade da vencedora fornecer aos seus empregados, o 
fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários à 
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segurança dos mesmos, de acordo com o exigido pelas normas relativas à Segurança, 
Higiene e Medicina do trabalho, previstas na legislação em vigor; 
6.11 Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e 
incidências, diretos ou indiretos, não importando a natureza que recaiam sobre o 
fornecimento do objeto da presente licitação, que correrão também por nossa conta 
e risco; 
6.12 Todos os itens licitados devem possuir o equipamento de HORÍMETRO para 
contabilizar as horas trabalhadas.  
 
7 – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
7.1 O recebimento dos serviços ficará a cargo da Prefeitura Municipal De Miguel 
Alves/PI, através do Gestor/Fiscal do contrato ou servidor por ele designado, nos 
termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93, cujo recebimento ocorrerá no local e hora 
determinado por esta, da seguinte forma, de acordo com o art. 73, II, da Lei nº 
8.666/93: 

a) Provisoriamente, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da 
prestação dos serviços a secretaria requisitante, para posterior verificação da 
conformidade do mesmo com a especificação técnica; 
b) Definitivamente, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da 
prestação provisória, após verificação da qualidade dos serviços requisitados; 

7.2 Consideram-se aceitos e aprovados os serviços que, no prazo de até 03 (três) dias 
úteis, contados do recebimento provisório e da entrega da Fatura/Nota Fiscal, que não 
sejam contestados pela CONTRATANTE, após a emissão da Ordem de Serviço e 
Nota de Empenho firmado pela autoridade responsável; 
7.3 Caso seja verificado alguma falha quanto aos serviços realizados a 
CONTRATADA será notificada pelo Gestor/Fiscal do contrato e terá um prazo máximo 
de 03 (três) dias úteis para refazer os serviços. 

 
8 – DO PAGAMENTO 
 
8.1 O pagamento será realizado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Miguel 
Alves/PI, em conta corrente, mediante transferência bancária, em até 30 dias após a 
solicitação que deverá ser protocolada até o 5° (quinto) dia do mês subsequente ao 
do fornecimento, acompanhado da nota fiscal/fatura, emitida juntamente com recibo 
em 03 (três) vias de igual valor, cópia do contrato/ordem de fornecimento/nota de 
empenho, firmado pela autoridade competente, cópia das Certidões de regularidade 
junto ao INSS, FGTS e CND TRABALHISTA, e em conformidade com o disposto no 
art. 40, inciso XIV, alínea “a” da Lei 8.666/93: 
 a) A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os materiais 
fornecidos a que se referir; 
b) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
CONTRATADA e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida, não 
ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração; 
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c) Nenhum pagamento será efetuado ao adjudicatário enquanto pendente de 
liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de 
penalidade ou falta de entrega do material; 
 
8.2 Será efetuada por esta Prefeitura a retenção na fonte dos tributos e contribuições, 
conforme legislação em vigor, quando for o caso. 

 
9 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1 Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste Pregão Presencial 
bem como das obrigações decorrentes do contrato, caberá à contratada: 
a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos 
materiais e humanos necessários para tanto. 
b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE 
ou a terceiros, por dolo ou culpa, na execução do contrato, bem como, por qualquer 
que venha a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses. 
c) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação que darão origem ao contrato. 
d) A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de 
rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei 8.666/93. 
e) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes da 
execução dos serviços, respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei nº 
8.666/93 com suas alterações. 
f) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE; 
g) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de acordo 
com as especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato; 
h) Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização 
do contrato, qualquer anormalidade verificada; 
i) Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais 
ocasionados à Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou 
culposamente; 
j) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente 
o ônus decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela 
CONTRATANTE; 
k) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou 
prepostos, na execução do contrato. 
l) Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e 
receber comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido 
no art. 68 da Lei nº 8.666/93; 
m) Informar na proposta a qualificação do representante autorizado a firmar o contrato, 
ou seja: nome completo, endereço, CPF, Carteira de Identidade, Estado Civil, 
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Nacionalidade e Profissão, informando qual o instrumento que lhe outorga poderes 
para firmar o referido contrato (Contrato Social ou Procuração); 
n) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca 
das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 
o) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações 
judiciais, por prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam 
ajuizados contra a CONTRATANTE por terceiros; 
p) Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus 
ficais/gestores a qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser 
efetuada nas dependências da CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso 
cumprimento das obrigações contratuais; 
q) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 
 
10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.1 Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações 
decorrentes do contrato caberá à contratante: 
 
a) Proporcionar todas as facilidades para que o prestador de serviço possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições deste procedimento; 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 
d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos serviços 
prestados, para imediata substituição; 
e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais e fiscais antes do 
pagamento. 
f) Caberá a contratante, no caso da contratada não cumprir com os prazos estipulados 
para prestação de serviço e demais condições pactuadas no contrato, efetuar sanções 
previstas nas Leis nº 8.666/93, na forma dos artigos 86 e 87 e Lei nº 10.520/2002, art. 
7º e no Edital. 
 
11 – DA FISCALIZAÇÃO 
 
11.1 Será designado pela Administração o Fiscal do contrato que será responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em registro próprio 
as ocorrências relacionadas com a prestação de Serviço, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
11.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do 
contrato deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das 
medidas convenientes. 

 
12 – DO CONTRATO E VIGÊNCIA 
12.1 Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei 8.666/93, o contrato poderá 
ser formalizado e conterá, necessariamente, as condições especificadas no Edital. 
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12.2 O presente contrato possui vigência a partir da data de sua assinatura com 
término dos créditos orçamentário, podendo ser prorrogado por interesse das partes 
até o limite de 60 (sessenta) meses acordo com o art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, desde que haja autorização formal da autoridade 
competente e observados os seguintes requisitos: 

 Os serviços tenham sido prestados regularmente; 
 A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 
 O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a 

Administração; e 
 A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

 
13 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
13.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades 
específicas, a sua rescisão com as consequências contratuais e legais. 
13.2 Constituem motivo de rescisão, os elencados no Artigo 77 e 78 da Lei Federal 
8.666/93, com redação atualizada pela Lei 8.883/94. 
13.3 A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, e 
seguintes, da Lei 8.666/93). 
 
14 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
14.1. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, 
comportar-se de modo inidôneo, não mantiverem a proposta, fizerem declaração 
falsa, cometerem fraude fiscal, se recusarem a assinar o contrato, falharem ou 
fraudarem na execução do contrato poderão ser aplicados, conforme o caso, as 
seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados a Prefeitura 
Municipal de Miguel Alves pelo infrator de acordo com a Lei nº 10.520, de 2002 e o 
Art.87, da Lei 8.666/1993; 
a) Advertência; 
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor previsto da contratação; 
c) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração por 
período de até 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
14.2. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” acima poderão ser aplicadas 
juntamente com a da alínea “b”; 
14.3. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de 
ampla defesa por parte do licitante/contratado, na forma da Lei; 
14.4. O valor da multa aplicada será deduzido pela Prefeitura por ocasião do 
pagamento, momento em que o Departamento Administrativo e Financeiro desta 
Prefeitura comunicará à empresa. Caso não seja possível o pagamento por meio de 
desconto, a empresa fica obrigada a recolher a multa por meio de DAM - Documento 
de Arrecadação Municipal, devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, a contar da data de recebimento da comunicação ou, se não atendidos, 
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judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o 
contraditório e ampla defesa. 
 
15 - GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  
  
15.1 Como garantia de execução do contrato a empresa detentora da ata de registro 
de preços devidamente convocada para assinatura do contrato deverá apresentar 
garantia em uma das hipóteses a seguir; 
15.2 Comprovação de prestação de garantia para manutenção do contrato, 
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor homologado para o licitante vencedor, 
com validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de apresentação de assinatura do 
contrato em uma das modalidades: Transferência Bancaria, seguro garantia, fiança 
bancária e títulos da Dívida Pública, este último, devendo criteriosamente se dar na 
forma do Artigo 56, § 1º, I da Lei 8.666/93. Em se tratando de transferência bancaria, 
este deverá ser depositado na conta da PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL 
ALVES/PI. No caso de opção pela “caução em dinheiro”, esta deverá ser efetuada 
através de transferência/depósito em banco na Agência nº _____, conta corrente 
_____, Banco ____ (Favorecido: “____”). 

15.3 No caso de opção pelo “título da dívida pública”, este deverá estar acompanhado 

de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual está informará sobre a 

exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização e condições de 

resgate. 

15.4 Seguro-garantia: No caso da opção pelo “seguro-garantia” o mesmo será feito 
mediante entrega da competente apólice emitida por entidade em funcionamento no 
País e em nome da Prefeitura Municipal de Miguel Alves/PI, cobrindo o risco de quebra 
do contrato, pelo prazo da duração do contrato, devendo a contratada providenciar 
sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação da 
Prefeitura Municipal de Miguel Alves/PI. Deverá a apólice conter expressamente 
cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de 
irrevogabilidade. 
15.5 Fiança bancária: No caso de “fiança bancária”, esta deverá ser, a critério do 
licitante, fornecida por um banco localizado no Brasil, devidamente autorizado pelo 
Banco Central do Brasil. Deverá a carta de fiança bancária conter cláusula de 
atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade. 
 
15 DA MANUTENÇÃO E SEGURO DOS VEICULOS OU MAQUINAS 

15.2 A CONTRATADA deverá efetuar a manutenção preventiva e corretiva de todos 
os veículos, de modo a disponibilizar os mesmos, sempre, em boas condições 
funcionais e operacionais à contratante. Para tanto, a contratada deverá apresentar o 
cronograma de manutenção preventiva para a CONTRATANTE no ato da entrega dos 
mesmos para que a mesma possa adequar o seu planejamento de atividades, 
garantindo a disponibilidade dos veículos para a manutenção conforme o cronograma 
apresentado; 
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15.3 A CONTRATANTE poderá não liberar os veículos que estiverem com a sua 
manutenção preventiva atrasada para execução de atividades nas frentes de trabalho, 
sendo que enquanto a CONTRATADA não realizar a mesma as horas paradas não 
serão apontadas na medição correspondente; 

15.4 Quando os veículos apresentarem algum problema que o impeça de realizar 
suas atividades, a contratada terá 24 (vinte e quatro) horas para substituí-lo ou 
recuperá-lo quanto a sua condição funcional e/ou operacional e entrega-lo a 
CONTRATANTE, caso contrário a mesma não apontará na medição as horas. 
 
16 - ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

17.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos 
de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A LOCAÇÃO E ASSINATURA DO 
CONTRATO:  
 Lei 8.666/93, Artigo 15:  
“§ 4o A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros 
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário 
do registro preferência em igualdade de condições.” 

 
18.1O(s) veículos(s) locado(s) pela Contratante deverá(ão) estar em excelente estado 
de conservação e possuir itens de segurança, bem como atender aos requisitos 
previstos na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) 
e demais normas e regulamentos estabelecidos pelo CONTRAN, DENATRAN e 
DETRAN/MA, reservando-se à Prefeitura Municipal de Miguel Alves o direito de 
efetuar vistoria/inspecionar a(s) maquina(s) antes de cada disponibilização.  
18.2 No momento da assinatura do contrato a empresa deverá apresentar em nome 
da contratada os CRLV – certificado de registro e licenciamento de veículo – dos 
veículos que prestarão os serviços, sob pena de desclassificação, sem prejuízos da 
aplicação das formalidades legais. 
18.3 O veículo locado deverá possuir no momento da contratação, sob pena de 
rescisão do contrato, seguro de responsabilidade civil, contra terceiros, danos 
pessoais dos passageiros transportados, envolvidos nos casos de colisão ou qualquer 
tipo de acidente, incluindo ainda, a devida assistência para o motorista, será por conta 
da contratada;  
18.3.1 A contratante não assumirá quaisquer responsabilidades ou ônus advindos de 
sinistros com os veículos, tenham estes, ocorrido dentro ou fora de seu 
estabelecimento, envolvendo vítimas ou não, nem mesmo o pagamento de franquias 
e custos, que serão de responsabilidade exclusiva da contratada; 
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18.4 É proibido o uso de inscrição de caráter publicitário ou qualquer outro que 
possa desviar a atenção dos condutores em toda a extensão do pára-brisa e da 
traseira, salvo se não colocar em risco a segurança do trânsito.  
18.5. O objeto desta licitação será fornecido de acordo com as necessidades da 
contratante e somente mediante a apresentação de autorização, devidamente 
preenchida e expedida pela autoridade competente ou responsável por ele designado; 
18.6. Quanto ao início da execução do serviço, a contratada deverá apresentar, em 
nome da CONTRATADA, cópia dos documentos obrigatórios do veículo/maquinas 
utilizado na execução dos serviços, sob pena de rescisão contratual; 
18.7. É expressamente vedada a subcontratação total ou parcial do objeto 
deste Edital, sob pena de anulação da contratação e cancelamento da Ata de 
Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista nesse Edital e 
na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, conforme o caso;  
18.8. Para a assinatura do contrato a licitante vencedora deverá apresentar o 
Programa de Integridade da empresa, fundamentado na Lei 12.846/2013 (Lei 
Anticorrupção;  
18.9. Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa jurídica deverá 
apresentar relatório do perfil e relatório de conformidade do Programa ao poder 
público; 
18.9. A pessoa jurídica deverá expor suas alegações, devendo zelar pela completude, 
clareza e organização das informações prestadas; 
18.10. Há não conformidade do subitem anterior acarretara na desclassificação do 
licitante vencedor, sob pena de anulação da contratação e cancelamento da Ata de 
Registro de Preços. 
18.11. Ocasionando a hipótese do subitem 18.10, a administração poderá convocar o 
remanescente na ordem classificatória das propostas do certame. 
19. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
19.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, 
durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador.    
19.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o artigo 21 do decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados e, exceder 
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro 
de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do 
número de órgãos não participantes que aderirem. 
20. DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS  
20.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 
preços ao valor da proposta do licitante vencedor;         
20.2. Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido à análise 
das documentações de habilitação;  
20.3. A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em 
relação ao licitante vencedor;       

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
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20.4. Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros 
fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor;  
20.5. O registro a que se refere o item 20.4, tem por objetivo o cadastro de reserva, 
no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses 
previstas nos arts. 18, II, 19 no decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, devendo 
ser registrados obedecendo à ordem prevista no art. 11, §3º, do referido Decreto.  
21 – VALIDADE DA ATA  
21.1 A Ata de Registro de Preços decorrentes do presente Pregão terá validade de 12 
(doze) meses. 
 

 
Miguel Alves, 05 de abril de 2021. 

 
 
 
 
 

_______________________ 
Gilmar Sousa Rebelo 

Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO II 
MODELO DE CARTA - PROPOSTA 

 

 
Ao Senhor Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Miguel Alves/PI 
Referência: PREGÃO PRESENCIAL Nº XXXX/2021-CPL 
 
1. A empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede na XXXX, representada por 
seu XXXX (Cargo), XXXX (Nome), CI nº XXXX, CPF nº XXXX, DECLARA, sob as 
penas da Lei, inteira submissão aos preceitos legais aplicados ao PREGÃO 
PRESENCIAL Nº XXXX/2021-CPL, especialmente as Leis nº 10.520/2002 e nº 
8.666/1993, assim como as Cláusulas constantes do Edital. 
 
2. Propomos o valor total de R$ XXXX (XXXX) objetivando a prestação dos serviços 
xxxxx destinadas à Município  de Miguel Alves/PI, objeto do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº XXXX/2021-CPL, obedecendo as especificações e condições 
definidas no Termo de Referência.  

 

Item Veículos/Descrição Qtdade V. Unt Mês V. Total  

 

a) cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução do objeto a 
ser contratado; 

b) assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto, nas condições 
estabelecidas, com execução do mesmo no prazo definido nesta Proposta; 

c) declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguro, tarifas e despesas de qualquer 
natureza, conforme Planilhas de Preços acima. 

 
3. O prazo de validade desta Proposta é de XXXX (XXXX) dias consecutivos a contar 
da data da sua entrega. 
 
4. Comprometemos a entregar o objeto desta licitação no prazo máximo de XXXX 
(XXXX), a contar da data do recebimento da Ordem de Serviço. 
 
5. Comprometemos a substituir o objeto desta licitação prazo máximo de XXXX 
(XXXX), a contar da data da Notificação: 
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6. O pagamento será feito em favor da CONTRATADA, através de depósito bancário 
na sua conta corrente, por intermédio de Ordem Bancária, em até 30 (trinta) dias 
consecutivos, contado a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento 
Definitivo, acompanhado da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela 
Comissão de Fiscalização, desde que não haja fator impeditivo provocado pela 
empresa, acompanhada dos seguintes documentos: 

a) cópia da respectiva Ordem de Serviço; 

b) cópia da Nota de Empenho; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida 
Ativa da União; 

d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual; 

e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda 
Estadual; 

f) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal; 

g) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda 
Municipal; 

h) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 
 
7. Responsável pela Assinatura do Contrato: XXXX (Nome), CI nº XXXX, CPF nº 
XXXX. 
 
Dados Complementares da Empresa: Telefone, Fax (se houver), Celular (se houver). 
E-mail, Banco (nome e nº), Agência (nome e nº), Conta Corrente nº XXXX. 
 
Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2021. 
 
 
XXXX (Nome da Empresa) 
XXXX (Nome e Assinatura do Representante Legal) 
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ANEXO III 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO Nº ________/2021.  
PREGÃO PRESENCIAL - SRP/ Nº XXX/2021.  
 
   
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO 
MUNICÍPIO DE MIGUEL ALVES, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇO, TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM E ADJUDICAÇÃO POR ITEM, conforme especificações 
e quantidades em anexo.  
  
Por este instrumento particular, o Município de Miguel Alves, inscrito no CNPJ sob nº 
XXXXX, doravante designado CONTRATANTE, neste ato representado (a) pelo (a) 
Prefeito municipal, e a empresa, com sede na, CEP: Cidade, inscrito(a) no CNPJ sob 
o nº, neste ato representada por , inscrito(a) no CPF sob o, firmam o presente 
CONTRATO DE ________________, sujeitando as partes às Leis nº 10.520/2002 e 
nº 8.666/1993, demais normas pertinentes (art. 55, XII, da Lei nº 8.666/93) e pelas 
condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº ____/2021 - SRP (art. 55, 
XI, da Lei nº 8.666/93), parte integrante deste instrumento, independentemente de 
transcrição, juntamente com Proposta apresentada pela CONTRATADA, ficando, 
porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que 
contrariem as disposições deste CONTRATO, que se regerá, pelas Cláusulas 
seguintes.     
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1 Constitui objeto deste contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VECULOS, DESTINADO A 
ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE MIGUEL ALVES, POR MEIO DE 
REGISTRO DE PREÇO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM E ADJUDICAÇÃO POR 
ITEM, conforme especificações e quantidades em anexo.   
  
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO  
2.1. O valor mensal do presente contrato é estimado em R$ ** (**), no total estimado 
anual de R$ ** (**), de acordo com a proposta comercial.   

Item Veículos/Descrição Qtdade. V. Unt Mês  Valor Total 

 
 
2.2. No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive transporte, 
combustível, reparos, instalação, taxas, impostos, embalagens, seguros, licenças e 
outros custos relacionados à execução dos objetos.  
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CLAUSULA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO   
3.1. Os objetos deverão ser contratados de acordo com as necessidades dos Órgãos, 
e iniciado a execução no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Serviço.  
3.2. A autorização de serviço será de inteira responsabilidade e iniciativa da 
contratante, formalizada por intermédio de Ordem de Fornecimento.  
3.3. A execução dos objetos desta licitação deverá estar designada na Ordem de 
serviço, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, tributos, encargos 
trabalhista e previdenciários decorrentes da execução de objetos.  
3.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante 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;  
a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com 
a indicação da Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  
b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  
c) Outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a 
Administração.  
3.5. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/1993, o objeto desta licitação será 
recebido:  
3.5.1. Após comunicação formal por escrito do adimplemento total da conclusão pelo 
licitante contratado, o Órgão Contratante procederá ao recebimento provisório do 
objeto, pela FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes 
em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do licitante contratado.  
3.6. Caso não tenham sido atendidas as condições contratuais e técnicas na execução 
dos objetos, será lavrado o Termo de Recusa, onde serão apontadas as falhas, 
constantes, ficando a contratada obrigada a reparar, corrigir, substituir ou remover, às 
suas expensas, no todo ou em parte, objeto da contratação.  
3.7. Somente após haver sanado as falhas e irregularidades apontadas, a contratada 
será considerada apta para o recebimento do pagamento correspondente.  
3.8. A Contratante designará, formalmente, o(s) servidor (es) responsável (eis) pelo 
acompanhamento “in loco” a execução do objeto deste Contrato.  
  
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
4.1. Os pagamentos serão efetuados conforme adimplemento da condição, em moeda 
corrente nacional, com atendimento de todas as exigências do Edital e anexo, em até 
30 (trinta) dias do mês subsequente a prestação do serviço, mediante apresentação 
das notas fiscais devidamente atestadas pela FISCALIZAÇÃO e notas de 
recebimento, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições 
elencados na legislação em vigor, tais como, IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP.  
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4.2. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à 
Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 
contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 
ônus ou correção a ser paga pela Contratante.  
4.4. A contratante, quando da efetivação do pagamento, exigirá do contratado a 
documentação de regularidade em relação à Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 
INSS e FGTS, sob pena da não efetivação do pagamento.   
4.4 O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancária 
em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento 
de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas no 
Edital.  
4.5 O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, 
será realizado desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o 
cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções 
tributárias.  
4.6 A Contratada, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota 
fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução 
Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB 
n° 791, de 10 de dezembro de 2007. Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de 
imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução.  
4.6 A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de 
pagamento pela Administração, desde que o contratado não tenha concorrido de 
alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no contrato para o 
pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.  
4.7 Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento incidirão uma 
única vez, até o efetivo pagamento, baseado nos índices oficiais de remuneração 
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme Lei nº 9.494/97.  
4.8 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de entrega 
do objeto.  
4.9 O(s) produtos(s) adquirido(s) pela CONTRATANTE será(ão) de responsabilidade 
da CONTRATADA, a qual dará fiel qualidade ao(s) mesmo(s), assegurando as 
condições adequadas de transporte, e responsabilizando-se por qualquer 
desconformidade material e/ou técnica, que afete a qualidade do produto.  
4.10 No caso de desconformidade e/ou inadequação dos materiais entregues, a 
CONTRATADA deverá substituí-los, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, pelos 
produtos adequados.  

4.11 Não haverá reajuste de preços durante a vigência do contrato, portanto, os 
valores apresentados serão fixos e irreajustáveis, salvo motivo de caso fortuito ou 
força maior.  
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA  
5.1. Iniciar a execução dos objetos em prazo não superior ao máximo estipulado na 
ordem de objetos.  
5.2. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao contratante 
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ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que 
estiver sujeita;  
5.3. Realizar a execução de serviço na data indicada nas requisições que lhe forem 
entregues, por escrito ou eletronicamente, quando tenham sido recebidas no local e 
prazo acima indicados.   
5.4. Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações 
junto a terceiros e transferir, integralmente, à contratante, descontos especiais (além 
dos normais, previstos em tabelas), bonificações, reaplicações, prazos especiais de 
pagamento e outras vantagens.  
5.5. Executar os objetos nas condições especificadas no edital e na proposta e 
estipuladas no Edital;  
5.6. A CONTRATADA não será responsável:  
5.6.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;  
5.6.2. Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste 
Edital e na Ordem de Fornecimento a ser assinado com a contratante.  
5.7. A contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades.  
5.8. Só divulgar informações acerca da execução do objeto deste contrato, que 
envolva o nome da contratante, mediante sua prévia e expressa autorização.  
5.9. Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com 
terceiros para a execução do objeto desse contrato.  
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
6.1. A Contratante, após a retirada da Ordem de Serviço, compromete-se a:  
6.1.1 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 
obrigações contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos 
ou empregados da CONTRATADA às dependências da contratante.  
6.1.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, exceto quando motivos 
de ordem superior assim o justificar.  
6.1.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 
atendidas as obrigações contratuais.  
 CLAUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
7.1. O prazo de vigência deste instrumento será de 12 (doze) meses, a partir da data 
de sua assinatura, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei n° 
8.666/93, por interesse público.   
CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS  
8.1. As despesas oriundas da presente aquisição correrão por conta de recursos 
próprios específicos consignados no orçamento do PMN nas dotações orçamentárias 
relacionadas abaixo:  

FONTE DE RECURSOS: FPM, ICMS, FUS, SUS, FUNDEB 40%, FMAS, 
RECURSOS PRÓPRIOS.  

 
CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS E SANÇÕES  
9.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão 
previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei nº 8.666/93.  
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9.2. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato 
será calculada sobre o valor dos objetos licitados não concluídos, competindo sua 
aplicação ao titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais:  
a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 
15 (quinze) dias; e  
b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16º (décimo sexto) 
dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias; e  
c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, 
até o limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá 
o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas 
na Lei nº 8.666/93.  
9.3. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, 
quando a Contratada:  
a) Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização do Órgão 
Contratante, no cumprimento de suas atividades;  
b) Desatender às determinações da fiscalização do Órgão Contratante;   
c) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, 
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da 
infração cometida.  
9.4. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando 
a Contratada:  
a) Executar os objetos em desacordo com o projeto básico, normas e técnicas ou 
especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, 
às suas expensas;  
b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por 
imprudência, negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante 
ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos 
causados;  
c) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, 
imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, 
independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.  
9.5. ADVERTÊNCIA  
9.5.1. A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:  
a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, 
desde que acarretem pequeno prejuízo ao Órgão Contratante, independentemente da 
aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o 
prejuízo;  
b) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não 
recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de 
inidoneidade;  
c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao 
desenvolvimento das atividades do Órgão Contratante, desde que não sejam 
passiveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de 
inidoneidade.  
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9.6. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM 
A ADMINISTRAÇÃO  
9.6.1 A suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Miguel Alves 
pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos 
prejudicarem o procedimento licitatório ou a execução do contrato, por fatos graves, 
cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da 
intimação;  
9.6.2 A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o 
Município de Miguel Alves nos seguintes prazos e situações:  
a) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:  
I – Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação 
que tenha acarretado prejuízos significativos para o Órgão Contratante;  
II – Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da 
sanção de advertência.  
b) Por um ano:  
I - Quando o licitante se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido 
pelo Órgão Contratante.  
c) Por 02 (dois) anos, quando o contratado:  
I - Não concluir os objetos contratados;  
II - Prestar os objetos em desacordo com as especificações ou com qualquer outra 
irregularidade, contrariando o disposto no edital de licitação, não efetuando sua 
substituição ou correção no prazo determinado pelo Órgão Contratante;  
III - Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município 
de Miguel Alves, ensejando a rescisão do contrato ou frustração do processo 
licitatório;  
IV - Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;  
V - Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de 
Miguel Alves, em virtude de atos ilícitos praticados;  
VI - Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 
informações de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução 
deste contrato, sem consentimento prévio do Órgão Contratante.  
  
9.7. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
9.7.1. A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável pelo 
acompanhamento da execução contratual a Autoridade Competente do Presidente do 
Órgão Contratante se constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo 
do Órgão Contratante, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência 
de faltas que acarretem prejuízos ao Órgão Contratante ou aplicações sucessivas de 
outras sanções administrativas.  
9.7.2. A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação, após ressarcidos os prejuízos e decorrido o 
prazo de 02 (dois) anos.  
9.7.3. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração 
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Pública será aplicada ao licitante ou contratada nos casos em que:  
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos;  
b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;  
c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de 
Nazaré do Piauí, em virtude de atos ilícitos praticados;  
d) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefício próprio ou de terceiros, 
quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão 
de execução deste contrato, sem consentimento prévio do Órgão Contratante, em 
caso de reincidência;  
e) apresentarem ao qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, 
com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;  
f) praticarem fato capitulado como crime pela Lei nº 8.666/93.  
9.7.4. Independentemente das sanções a que se referem os itens 9.2 a 9.4, o licitante 
ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo 
ainda a Órgão Contratante propor que seja responsabilizado:  
a) civilmente, nos termos do Código Civil;  
b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do 
exercício profissional a elas pertinentes;  
c) criminalmente, na forma da legislação pertinente.  
9.8. Nenhum pagamento será feito ao executor do objeto da licitação que tenha sido 
multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.  
9.9. As sanções serão aplicadas pelo titular do Órgão Contratante, facultada a defesa 
prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com 
exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da 
abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.  
9.10. As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter 
compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.  
9.11. O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 
da Lei nº 8.666/93, nos casos:  
I - Administrativamente, nos seguintes casos:  
a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes 
executivos ou de prazos;  
b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes 
executivos ou de prazos;  
c) Lentidão no seu cumprimento, levando ao Órgão Contratante a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 
estipulados;  
d) Atraso injustificado no início das obras, serviços ou fornecimentos;  
e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao Órgão 
Contratante;  
f) A Subcontratação total ou parcial do seu objeto será admitida somente com a 
anuência do Órgão Contratante.  
g) Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para 
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acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;  
h) Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;  
i) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a 
juízo do Órgão Contratante, ponham em risco a perfeita execução dos objetos da 
licitação;  
j) Dissolução da sociedade contratada;  
h) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante 
contratado que, a juízo do Órgão Contratante, prejudique a execução do Contrato;  
l) Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pelo Órgão Contratante e exaradas no processo 
administrativo referente ao Contrato;  
m) Supressão de obras e objetos que acarretem modificações do valor inicial do 
Contrato além do limite imposto ao contratado;  
n) Suspensão de sua execução, por ordem escrita do Órgão Contratante por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações. É 
assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão 
do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;  
o) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Órgão 
Contratante, em razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo 
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;  
p) Não liberação, pelo Órgão Contratante, de área ou local para execução dos objetos 
da licitação nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada 
a situação;  
q) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja 
impeditivo da execução do Contrato.  
r) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis.   
II - Amigavelmente pelas partes.         
III - Judicialmente.  
9.11.1. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente.  
9.11.2 No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do 
serviço público, prevista nas letras “l”, “m”, “n”, “o”, “p” e “q”, do inciso “I” do subitem 
9.11, sem que haja culpa do licitante contratado, este será ressarcido dos prejuízos 
que houver sofrido regularmente comprovado, tendo ainda direito a:  
I - Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão;  
II - Pagamento do custo de desmobilização.  
9.11.3 A rescisão administrativa elencadas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” 
“i”, “j”, “k” “l” e “q”, poderá acarretar as seguintes consequências, aplicáveis segundo 
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a ocorrência que a justificar, sem prejuízos das sanções previstas:  
I - assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, 
por ato próprio do Órgão Contratante;  
II - ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalação, 
equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário 
à sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante 
avaliação na forma do inciso V do Art. 58, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;  
III - execução de garantia contratual, para ressarcimento ao Órgão Contratante dos 
valores das multas e indenizações a ela devida;  
IV - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados 
ao Órgão Contratante.  
9.11.4 A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do subitem anterior fica a 
critério do Órgão Contratante, que poderá dar continuidade às obras e serviços por 
execução direta ou indireta.  
9.11.5 O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pelo Órgão Contratante, se 
a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução das obras e 
produtos adquiridos, sem prévia e expressa autorização do Órgão Contratante.  
9.11.6 Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão 
aquele previsto no Art. 393 do Código Civil Brasileiro.  
9.11.7 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  
10.1. Este instrumento, observadas as devidas justificativas, somente poderá ser 
alterado unilateralmente pela Contratante ou por acordo das partes, nos termos do 
Artigo 65, da Lei nº 8.666/1993, incisos I e II, Lei nº 8.666/1993;  
10.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias 
nas quantidades do objeto, na forma do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, 
preservados que ficam as composições consensuais,   
10.3. A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos 
Aditivos ao presente Contrato, objetivando resolver, na esfera administrativa, os casos 
omissos ou questões suscitadas durante a vigência do mesmo, na forma da Lei nº 
8.666/1993 e alterações previstas na Lei nº 8.883/94, conforme conveniência da 
Administração Publica.   
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS E DA REVISÃO  
11.1. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da Administração para o justo preço da 
execução dos objetos da licitação, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá 
ocorrer a repactuação do valor contratado, na forma da Legislação.  
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11.2. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, 
poderá o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M (Índice Geral 
de Preços do Mercado), que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção 
ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe 
o art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei nº 10.192, de 14/02/2001.  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS  
12.1. Fazem parte integrante deste Contrato, o edital de licitação, as especificações 
anexadas ao edital, o termo de referência e todos os outros anexos do edital, a Ordem 
de Fornecimento pela Contratante, os preços apresentados pela Contratada;  
12.2. A Contratada se obriga a manter durante o período de execução deste Contrato 
as condições exigidas para a habilitação e especificações do objeto da licitação;  
12.3. A publicidade resumida do presente instrumento contratual e de seus Termos 
Aditivos, dar-se-á através do Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Parágrafo 
Único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/1993, com as alterações previstas pela Lei 
8.883/94, tudo providenciado pela Contratante.  
 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO  
13. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Miguel Alves, para dirimir 
quaisquer dúvidas porventura oriundas deste ajuste, com prévia renúncia pelas 
partes, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.   
  E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 3 (três) vias de 
igual teor, para um só efeito, que depois de lido e achado vai assinado pelas partes 
contratantes e duas testemunhas, para que produzam seus efeitos legais, 
comprometendo-se as partes contratantes a cumprir o presente Contrato em todas as 
suas cláusula.  
  
Miguel Alves (PI), ** de ** de 2021  
  

___________________________________________ 
Município de Miguel Alves do Piauí 

CONTRATANTE 
 

___________________________________________ 
CONTRATADA 

  
 TESTEMUNHAS:  
  
1) ________________________________  RG: ____________________  
2) ________________________________  RG: ____________________  
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ANEXO IV 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 

***/*** 

 
O(A)......(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com 
sede no(a) ......, na cidade de _______________/UF, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 
0000000000000000000, neste ato representado pelo ________________________, 
portador da matrícula funcional nº .............,, considerando o julgamento da licitação 
na modalidade de pregão, na forma PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇOS nº 
......./2021, publicada no ...... de ...../...../2021, processo administrativo n.º ........, 
RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta 
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  
cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às 
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no 
Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições 
a seguir:  
  
1. DO OBJETO.  
 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual ......................... , 
especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do 
edital de Pregão nº ........../20..., que é parte integrante desta Ata, assim como a 
proposta vencedora, independentemente de transcrição.  
  
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.  
 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as 
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  
  

EMPRESA:   

CNPJ:   

ENDEREÇO:   

REPRESENTANTE:   

E-MAIL:                                                                                                                    TEL.: 
(   )  

ITENS  DESCRIÇÃO  QUANT.  UNID.  
VALOR 
UNITÁRIO  

VALOR TOTAL  

            

VALOR TOTAL:     

   
3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.  
 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente 
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justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, no Decreto nº 0267, de 2013.  
  
3.1. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem) por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes.  
  
3.2. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 
órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos 
não participantes que eventualmente aderirem.  

 
3.3. O município não se obriga a firmar as contratações que poderão advir do 
Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 
legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro 
preferência em igualdade de condições. 
   
4. VALIDADE DA ATA.  
  
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua 
assinatura, não podendo ser prorrogada.  
  
5. REVISÃO E CANCELAMENTO.  
  
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos 
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar as vantagens dos preços 
registrados nesta Ata.  
  
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 
registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 
fornecedor(es).  
  
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.  
  
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  
  
5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 
aos valores de mercado observará a classificação original.  
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5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  
  
5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de execução, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e  
  
5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação.  
  
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa.  
  
5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:  
  
5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;  
  
5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;  
  
5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou  
  
5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).  
  
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 
5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa.  
  
5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR 
FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA 
MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE 
COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:  
  
5.9.1. Por razão de interesse público; ou 
 
5.9.2. A pedido do fornecedor.   
  
6. DAS PENALIDADES.  
  
6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 
penalidades estabelecidas no Edital.  
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6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, 
inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento 
disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao 
respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do 
Decreto nº 7.892/2013).  
  
6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de 
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.  
  
7. CONDIÇÕES GERAIS.  
  
7.1. As condições gerais do execução, tais como os prazos de execução e 
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 
Referência, ANEXO AO EDITAL.  
  
7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos 
termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.  
  
7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos 
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante 
vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do 
art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.  
  
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de 
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.   
  
  
XXXXXXXXXXXXXXXX, ___ de _________ de ****.  
  
  
Representante legal do órgão gerenciador  
  
  
 representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)  
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ANEXO V 
MINUTA DO EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXX/2021 

 
REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXXXX. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº XXXX - /2021 - SRP 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO A 
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MIGUEL ALVES  
Pregoeira: Gil Meneses Neto 
Data Adjudicação: xxx/xxx/xxx 
Data Homologação: xxx/xxx/xxx 
Prefeito municipal de Miguel Alves: Francisco Antônio Rebelo de Paiva. 
 

EMPRESA:   

CNPJ:   

ENDEREÇO:   

REPRESENTANTE:   

E-MAIL:                                                                                                                    TEL.: 
(   )  

ITENS  DESCRIÇÃO  QUANT.  UNID.  
VALOR 
UNITÁRIO  

VALOR TOTAL  

            

VALOR TOTAL:     

 
Observações: 
As empresas detentora da expectativa do direito de contratar com a Administração 
Pública poderão ser contratadas de acordo com a necessidade Administrativa, 
observada a demanda exigida e prazo para atendimento conforme exigências do 
Edital e Ata de Registro de Preços, a qual fica recepcionada como neste extrato; 
A liberação e conseqüente Contrato Administrativo ficarão adstritos a indicação de 
dotação orçamentária para a conseqüente despesa; 
A unidade requisitante fará a requisição (pedido) do objeto conforme sua necessidade, 
observando sempre as condições do Extrato Parcial, os itens e respectivas 
especificações, levando-se em consideração as quantidades definidas no Termo de 
Referência e demais disposições da Ata de Registro de Preços; 
A Ata de Registro de Preços nº XXXX/2021 integra este Extrato Parcial como se nele 
estivesse transcrita, produzindo todos os efeitos legais, vinculada que está ao 
Processo Administrativo nº XXXXXXXXXX. 
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ANEXO VI 
MINUTA DE DECLARAÇÕES 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 
 
______________________________________,  CNPJ nº 
_____________________, por intermédio do seu representante legal abaixo 
assinado, para fins de participação no PREGÃO Nº ____/____SRP, cujo objeto é 
_____________________, em cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4º da 
Lei nº 10.520, de 17/07/2002, DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no 
Pregão supracitado. 
 
Local e data. 
 
____________________________ 
(assinatura do representante legal) 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante, 
fora dos envelopes. 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 
Para fins de participação no Pregão Presencial nº ___/___ SRP, que a (o) 

empresa .................................................................., CNPJ .................., sediada 
no.......(ENDEREÇO COMPLETO), declara por intermédio do seu representante legal, 
sob as penas da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a 
sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
 
Local e data. 
____________________________ 
(assinatura do representante legal) 

 
DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGO DE MENORES 

 
Empresa ...................................., inscrito no CNPJ nº............................, por intermédio 
de seu representante legal, o (a) Sr.(a). ........................................., portador (a) da 
Carteira de Identidade nº .............................. e do CPF nº ............................, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, 
e da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
quatorze anos. 
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Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: 
SIM () NÃO (). 
 
Local e data. 
 
____________________________ 
(assinatura do representante legal) 
 
 
 
 


