ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI
Comissão Permanente de Licitação
Av. Hernane Lameira, 925, Vila Nova, CEP: 68770-000 Inhangapi - Pará.

CNPJ: 05.171.921/0001 – 30

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL - SRP
Nº 008/2019 – PMI - ADMINISTRAÇÃO

OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada em Locação de
Veículos, para atender as necessidades da Prefeitura e suas Secretarias, Deste Município De
Inhangapi/Pará, conforme especificações e quantidades discriminadas no Termo de
Referência.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n°. 008/2019-PMI
Sistema de Registro de Preços
Processo 2019.004.01
Entidade Promotora: Município de Inhangapi - Pará.
Pregoeiro e Equipe de Apoio nomeados pela Portaria nº. 21/2019, de 14/01/2019, composta
pelos senhores:
Pregoeiro – Raphael Moreira Sabbá.
Equipe de Apoio – Midori Oki Igacihalaguti, Maria Celma Rosendo da Silva e Pedro
Barbosa de Menezes.
Data de abertura: 16 de Maio de 2019.
Horário: 09:00 horas.
O Município de Inhangapi, Estado do Pará, inscrito no CNPJ sob o n°. 05.171.921/0001-30,
com sede a Avenida Hernane Lameira, 925 – Bairro: Vila Nova, Inhangapi - Pará, convida
V. S.a. a participar do Registro de Preços conforme a Licitação Pregão Presencial-SRP,
tipo menor preço por item, a realizar-se na Prefeitura Municipal, em conformidade com a
Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Complementar nº. 123/2006,
Decreto Federal 3.555/2000, e com o descrito neste edital.
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, deverão ser
apresentados no setor de licitações da Prefeitura Municipal, no endereço supra mencionado,
bem como o credenciamento dos representantes das empresas até as 09h00min do dia 16
de Maio de 2019.
1. OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para a Contratação de empresa
especializada em Locação de Veículos, para atender as necessidades da Prefeitura e suas
Secretarias, conforme descrição do objeto – ANEXO II do Edital do Certame - Termo de
Referência, para o período de 12 (doze) meses.
1.2. As quantidades constantes no Anexo nº. II, não necessariamente serão adquiridas em
sua totalidade. As mesmas são quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins
de adjudicação e posterior convocação para assinatura da Ata de Registro de Preço.
1.2.1. Não será limitado o quantitativo mínimo a ser entregue por cada licitante.
1.2.2. As licitantes para as quais for adjudicado o item constante do Anexo nº. II e forem
convocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o direito e a exclusividade de
fornecimento do referido item até o término da vigência contratual.
1.2.3. Alertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos orçamentários que os
mesmos não estão obrigados a adquirir previamente toda a quantidade constante do Anexo
nº. II.
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1.2.4. O Município de Inhangapi não se responsabilizará por prejuízos financeiros, não
cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da compra
por parte da Prefeitura.
1.3. A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no edital de
embasamento, serve apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma
garantia de faturamento.
2. ESCLARECIMENTOS INICIAIS
2.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro
formal de preços relativos à aquisição futura de bens, onde as empresas disponibilizam bens
e serviços a preços e prazos certos e registrados em documento específico denominado Ata
de Registro de Preços. Neste Sistema, as aquisições são feitas quando melhor convier aos
órgãos que integram a Ata, sem, no entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar
com os fornecedores vencedores do certame.
2.2. Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que é um documento
vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde
os fornecedores manterão seus preços registrados, durante o período de 12 (doze) meses,
tornando-os disponíveis, caso necessite o Município de Inhangapi efetuará aquisições nas
quantidades julgadas necessárias e aos mesmos preços registrados no certame.
2.3. Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quanto
necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total
de cada item.
2.4. Quando das contratações decorrentes do registro de preços será respeitada a ordem de
classificação das empresas constantes da Ata.
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Somente poderão participar desta Licitação as empresas:
3.1.1. Estabelecidas no país do ramo pertinente ao objeto da licitação que satisfaçam as
condições e disposições contidas neste Edital e seus Anexos.
3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer
das hipóteses a seguir elencadas:
a) Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou
liquidação;
b) Que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
c) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão
por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou
Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, conforme o caso, pelo
órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; e,
d) Estrangeiras que não funcionem no País.
e) Retirar o edital no prazo de até 24 horas que antecedem o inicio da abertura do certame.
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4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. No início da sessão, cada licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual
deverá identificar-se junto ao Pregoeiro, apresentando a respectiva cédula de identidade ou
documento equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para
formulação de propostas (lances verbais), oferta de desconto e para a prática dos demais
atos inerentes ao certame. (Modelo – Anexo III).
4.1.1. Os documentos mencionados no Item anterior, inclusive o documento de
identificação do representante credenciado, deverão ser apresentados em fotocópias
autenticadas ou fotocópias simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a devida
autenticação, pela Equipe do Pregão ou já autenticados por cartório competente.
4.1.2. O credenciamento (Modelo – Anexo III), deverá ter reconhecida em cartório, a
assinatura do representante legal.
4.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento
através de outorga por instrumento público ou particular; neste último caso mediante
apresentação do ato constitutivo da Empresa, para identificação daquele que outorgou os
poderes ao seu representante. Tanto o instrumento público como o particular deverá conter
menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e
lances de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de
recursos, bem como, demais atos pertinentes ao certame.
4.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá
comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigações em decorrência
de tal investidura.
4.3.1. O Instrumento de Credenciamento em todas as opções deverá ser acompanhado dos
seguintes documentos:
a) requerimento de empresário, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
d) 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;
e) certidão simplificada emitida pela junta comercial da sede da proponente.
f) Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 7.17 deste Edital, a
qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa
mediante apresentação de declaração assinada por representante legal da empresa (anexo
VII).
f.1) A declaração de que trata o item anterior, deverá ser entregue ao pregoeiro no momento
do credenciamento, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime
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diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações
posteriores.
4.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
4.5. Iniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da empresa devidamente
credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratório com poderes específicos,
salvo por caso fortuito ou força maior.
4.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 4.2 e 4.3. não implicará a
exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de se
manifestar na apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório.
4.7. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues
separadamente dos envelopes de números 01 e 02.
5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e
os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com
este Edital e seus Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo do presente edital.
5.2. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, os representante(s) da(s) Empresa(s)
licitante(s) entregará (ão) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos
de habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento a admissão de novos licitantes.
5.2.1. As licitantes deverão entregar ao Pregoeiro, declaração assinada pelo
representante legal de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. (conforme
modelo ANEXO V).
5.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informações:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE INHANGAPI
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) No 008/2019 - PMI
RAZÃO SOCIAL E No DO C.N.P.J. DO PROPONENTE
5.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior, as
seguintes informações:
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICIPIO DE INHANGAPI
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) No 008/2019 - PMI
RAZÃO SOCIAL E No DO C.N.P.J. DO PROPONENTE
5.5. Inicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, após, o Envelope 02 Documentos de Habilitação.
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6. DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1. A proposta deverá ser apresentada formalmente em uma via impressa com valores e
dados do fornecedor, sem rasuras ou entrelinhas devidamente assinadas na última folha e
rubricadas nas demais, pelo representante legal da licitante.
6.2. A Proposta deverá conter:
a) Dados do Fornecedor: Razão Social ou denominação da licitante, com seu endereço
completo, número de telefone/fax, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda;
b) Dados Bancários: Banco, Agência, Nome, Cidade, Estado, Conta;
c) Dados do Representante: Nome, documentos pessoais, endereço completo e telefone;
d) Dados do Quadro Societário: Nome, endereço completo, telefone.
6.3. Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias, a contar da data de sua apresentação, sob pena de desclassificação da proposta.
6.4. Prazo de realização dos serviços, será conforme solicitação e cronograma do órgão,
a contar da data de sua apresentação, sob pena de desclassificação da proposta.
6.5. As propostas deverão conter o preço unitário e total por item, em moeda corrente
nacional, expressos em algarismos, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência
entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros.
6.6. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais
como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de Administração, serviços,
encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega,
e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
6.7. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por
caracterizar preço inexeqüível no julgamento das propostas, serão considerados como
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer
título, devendo os produtos ser fornecidos sem ônus adicionais.
6.8. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
6.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências
do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento, ou ainda que apresentarem valores acima do fixado no
presente Edital.
6.10. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a prestação dos
serviços, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento
adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.
6.11. O Pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e outros aspectos que
beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.
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6.12. As quantidades dos itens indicados no Anexo II poderão sofrer alterações para mais
ou para menos, conforme disposto no art. 65, § 1º da Lei 8.666/93.
6.13. Todo e qualquer fornecimento dos materiais fora do estabelecido neste edital, em
desacordo com as especificações, será imediatamente notificado à(s) licitante(s)
vencedora(s), que ficará (o) obrigada(s) a substituir prontamente, correndo por sua conta e
risco tais substituições, sendo-lhes aplicadas, também, as sanções previstas neste edital.
6.14. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital.
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
7.2. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
credenciados que desejarem.
7.3. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor valor
por item.
7.3.1. Serão desclassificadas as empresas que ultrapassarem o valor máximo fixado.
7.4. Lido os preços, o Pregoeiro relacionará todas as propostas classificadas em ordem
crescente.
7.5. O autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com preços até 10% (dez
por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a
proclamação do vencedor.
7.6. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, o
Pregoeiro classificará as 03 (três) melhores propostas, para que seus autores participem dos
lances verbais, quaisquer que sejam seus preços ofertados na proposta escrita.
7.6.1. Caso haja empate no valor das propostas escritas, e estas se encaixarem no disposto
nas sessões 7.5 e 7.6, o Pregoeiro seguirá o disposto no Art. 4º do Decreto Federal
3.555/2000, ou seja, em favor da ampliação da disputa entre os interessados em fornecer o
objeto deste edital.
7.6.1.1. No caso de empate, conforme descrito acima, será decidido por sorteio à ordem dos
lances verbais.
7.7. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial,
a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os
demais, em ordem decrescente de valor.
7.7.1. Não ficará fixado o limite mínimo do valor de cada lance, ficando a cargo do
Pregoeiro decidir a respeito.
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7.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
7.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades constantes deste Edital.
7.10. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, se atender as necessidades da
Administração o pregão será validado e passará para a fase seguinte.
7.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
7.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas
condições habilitatórias.
7.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
7.14. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
7.15. Nas situações previstas nos subitens 7.10, 7.11 e 7.14, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
7.16. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e
pelos licitantes presentes; a estes, sendo-lhes facultado esse direito.
7.16.1. Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a ata, este fato será registrado pelo
Pregoeiro, presumindo-se concordância de tal licitante com todos os seus termos e
conteúdo, ficando precluso o direito de recurso.
7.17. As ME e EPP terão preferência de contratação em caso de empate.
7.17.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
ME e/ou EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
7.17.2. Em caso de empate, a ME e/ou EPP mais bem classificada poderá, na sessão
pública de julgamento das propostas, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu
favor o objeto licitado.

8

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI
Comissão Permanente de Licitação
Av. Hernane Lameira, 925, Vila Nova, CEP: 68770-000 Inhangapi - Pará.

CNPJ: 05.171.921/0001 – 30

7.17.3. Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sediadas localmente, será
estabelecida a prioridade de contratação, que apresentem ao valores até o limite de 10%
superiores do melhor preço válido, conforme o disposto no Art. 48, § 3º da Lei
Complementar 123/2006, acrescentado pela Lei Complementar nº. 147/2014 e Lei
Complementar nº. 046/2014, de 4 de novembro de 2014.
7.17.4. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar
declaração firmada pelo representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP,
sob as penas da lei, no ato do credenciamento.
8. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO
8.1 Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos
relativos à: habilitação jurídica; qualificação econômico-financeira; qualificação técnica e
regularidade fiscal e trabalhista.
8.1.1 Os documentos comprobatórios pertinentes à habilitação jurídica, qualificação
econômico-financeira, qualificação técnica e regularidade fiscal e trabalhista, deverão se
encontrar dentro do Envelope Nº. 02 (Documentos de Habilitação).
8.1.2 Será comprovada a veracidade das informações constantes nos documentos
apresentados, mediante diligência via on line, caso haja divergências entre o documento
apresentado e o verificado, prevalecerá às informações on line.
8.1.3 Os documentos de habilitação deverão ser autenticados por cartório competente, ou
por servidor devidamente qualificado.
8.1.3.1 As autenticações que por venturas dependerem do servidor terão que ser
obrigatoriamente, efetuadas antes do inicio dos trabalhos da sessão, (mínimo de 1 (uma)
hora).
8.1.3.2 Não serão autenticados documentos na sessão, salvo para observar o Art. 4º do
Decreto Federal 3555/2000.
8.2. As empresas deverão apresentar, dentro do Envelope Nº. 02 (Documentos de
Habilitação), os documentos abaixo relacionados, em plena validade:
8.2.1 - Relativos à Habilitação Jurídica
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
d) 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;
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d.1) Os documentos acima poderão ser dispensados, caso a licitantes já os tenha
apresentado no Envelope de Credenciamento;
e) Comprovação da Situação junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.
8.2.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Tributário e Não Tributária), do
domicílio ou sede da licitante;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante;
d) Prova de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS (CRF);
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (conforme Lei nº. 12.440, de 7 de
julho de 2011).
8.2.3 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta;
b) O Balanço Patrimonial do último exercício social deverá conter a demonstração expressa
dos índices conforme citado, devendo está assinado pelo representante legal e o contador da
empresa.
-

Índice de Liquidez Geral (LG) maior que 1;
Solvência geral (SG) maior que 1;
Índice de Liquidez Corrente (LC) maior que 1, calculados pelas seguintes fórmulas:

LG= AC+RLP SG= AT LC= AC PC+ELP PC+ELP PC
AC= ATIVO CIRCULANTE PC= PASSIVO CIRCULANTE AT= ATIVO TOTAL
ELP= EXIGÍVEL A LONGO PRAZO RLP= REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
c) Serão aceitos o balanço patrimonial e demonstrações contábeis, devidamente assinados
pelo representante legal da empresa e pelo contador responsável por esta. O balanço deverá
ser registrado na Junta Comercial e vir acompanhado do DHP do contador emitido pela
internet na sua devida validade;
d) As empresas classificadas como Micro Empreendedor Individual - MEI estarão
dispensadas da apresentação de Balanço Patrimonial, devendo apresentar tão somente a
Declaração de Faturamento Anual;
e) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
licitante;
8.2.4 - Relativos à Qualificação Técnica:
a) Alvará de Localização e Funcionamento para o exercício vigente, com comprovante de
pagamento da taxa de revalidação, conforme o caso;
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b) A comprovação da qualificação técnica deverá ser feita através de apresentação de no
mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecida por pessoa física ou jurídica
comprovando que já prestou ou presta serviços dessa natureza com firma reconhecida em
cartório; acompanhada de sua respectiva nota fiscal;
c) Comprovação de que é adimplente com a Prefeitura Municipal de Inhangapi para o
fornecimento do objeto desta licitação, através de declaração fornecida pela Secretaria
Municipal de Administração deste Município;
d) Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Prefeitura Municipal de
Inhangapi/PA;
e) Comprovação de pelo menos 01 (um) veículo em nome da empresa contratada.
8.2.4.1 - As certidões, que não expressarem o prazo de validade, deverão ter data de
expedição não superior a 60 (sessenta) dias, da data prevista para apresentação dos
envelopes.
8.3 Os Fornecedores deverão apresentar declaração, devidamente assinada pelo
representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que:
a) Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou
conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade da entrega
(ANEXO IV);
b) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
ADMINISTRAÇÃO Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal (ANEXO
IV);
c) declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32,
§ 2o, da Lei 8.666/93 (ANEXO IV);
d) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos,
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII,
da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo VI).
NOTA IMPORTANTE:
1. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e
Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça
a expedição de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à
apresentação do documento que não pôde ser apresentado na data da abertura dos envelopes
do certame, em até 05 (cinco) dias úteis após o encerramento da greve.
1.1. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a
licitante está irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitação em razão de fato
superveniente, de acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5º da Lei nº. 8.666/93.
1.2. Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou contrato), vindo
o Contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está
irregular perante determinado órgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento de
cláusula do contrato, conforme artigo 55, inciso XIII c/c artigo 78, I da Lei Federal nº.
8.666/93.
8.4. Nos casos de empresas ME e EPP, havendo alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal, a empresa não será declarada inabilitada, e será assegurado o prazo de
05 (cinco) dias úteis cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
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do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
8.5. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, declaração firmada pelo
representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as penas da lei, no
ato do credenciamento.
8.5.1. Considera-se microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada,
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais).
8.5.2. Consideram-se empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reais).
9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
9.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente
edital.
9.2. As solicitações de esclarecimentos, de providências ou as impugnações do presente
edital deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal na divisão de licitações, em prazo
não inferior a 03 (três) dias anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
9.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 horas (vinte e quatro horas)
e informar.
9.4. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame, devendo-se cumprir o devido prazo legal.
10. DOS RECURSOS
10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
10.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
10.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da
licitação ao licitante vencedor.
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11. DA ADJUDICAÇÃO
11.1. Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do
certame à licitante vencedora, encaminhando o processo para homologação pelo Prefeito
Municipal.
11.2. Ao Município de Inhangapi, fica assegurado o direito de revogar ou anular a
presente licitação, em parte ou no todo, em decisão justificada. Em caso de revogação ou
anulação parcial do certame, o MUNICÍPIO poderá aproveitar as propostas nos termos não
atingidos pela revogação ou anulação e na estrita observância aos critérios de julgamento
previstos neste edital e na legislação vigente.
12. HOMOLOGAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇO
12.1. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento
vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação,
com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados.
12.2. No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer
ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele
previstas neste Edital, a Prefeitura Municipal de Inhangapi poderá registrar os demais
licitantes, na ordem de classificação, convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.
13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega, conferência de
quantidade e qualidade pelo Departamento de Compras, à base dos preços unitários
apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade
e o nº. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser
depositado, e das provas de regularidade com Previdência Social – INSS e junto ao Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
13.2. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e
irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação
prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços
praticados no mercado.
13.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art.
65 da Lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a
Ata e iniciar outro processo licitatório.
13.4. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do
registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente
registrado será convocado pela Secretaria de Administração para alteração, por aditamento,
do preço da Ata.
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14. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
14.1. A Secretaria de Administração será o órgão responsável pelos atos de controle e
Administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre
que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os serviços realizados,
os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos.
14.2. Somente quando o primeiro licitante registrado atingir a totalidade do seu limite de
fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços, será indicado o segundo e, assim
sucessivamente, podendo ser indicados mais de um ao mesmo tempo, quando o quantitativo
do pedido de fornecimento for superior à capacidade do licitante da vez.
14.3. A convocação dos fornecedores pela Secretaria de Administração será formalizada e
conterá o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar o respectivo
pedido.
14.4. O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar
o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro
de Preços, estará sujeito às sanções previstas neste Edital.
14.5. Quando comprovada uma dessas hipóteses, a Secretaria de Administração poderá
indicar o próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo
administrativo para aplicação de penalidades.
15. DAS SANÇÕES
15.1. À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº.
8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras:
15.1.1. Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos
neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor
total da proposta, até 05 (cinco) dias consecutivos.
15.1.2. Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos
prazos estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de R$ 5,00 (cinco reais), por
dia, de atraso ou de demora.
15.1.3. Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota
Fiscal, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta,
por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos
produtos.
15.1.4. Nos termos do art. 7° da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das
demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses,
impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro
Cadastral de Fornecedores do Município de Inhangapi, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
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e) fraude na execução do contrato;
f) falha na execução do contrato.
15.1.5. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de
defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.
15.1.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. As despesas decorrentes da aquisição dos materiais, objeto desta licitação, correrão
por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Unidade Orçamentária: 021200 – Gabinete do Prefeito
Funcional. Programática: 04.122.0032.2003.0000 – Coordenação e Manutenção do
Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 021300 – Secretaria Municipal de Adm. Plan. e Finanças/Semad
Funcional Programática: 04.122.0032.2005.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de
Administração e Planejamento
Unidade Orçamentária: 021300 – Secretaria Municipal de Adm. Plan. e Finanças/Semad
Funcional Programática: 04.123.0032.2006.0000 – Manutenção da Sec. de Finanças
Unidade Orçamentária: 021400 – Secretaria Municipal de Agricultura/Semagri
Funcional Programática: 20.122.0032.2011.0000 – Manutenção da Sec. Municipal de
Agricultura
Unidade Orçamentária: 021500 – Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Desporto
Funcional Programática: 12.122.0401.2015.0000 – Manutenção das Atividades da Sec. de
Educação
Unidade Orçamentária: 021500 – Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Desporto
Funcional Programática: 13.122.0032.2021.0000 – Manutenção das Atividades da Cultura e
Desporto
Unidade Orçamentária: 021600– Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo/Semob
Funcional Programática: 15.452.0037.2028.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de Obras e
Urbanismo/Semob
Unidade Orçamentária: 021900 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo/Sema
Funcional Programática: 18.122.0037.2073.0000 – Manutenção da Sec. Municipal de Meio
Ambiente e Turismo
Unidade Orçamentária: 021700 – Fundo Municipal de Saúde
Funcional Programática: 10.122.1004.2037.0000 – Manutenção das Atividades da Sec.
Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 021800 – Secretaria Municipal de Assistência Social
Funcional Programática: 08.122.0137.2057.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de
Assistência Social
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica.
16.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
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16.3. A apresentação da proposta pela licitante, implica aceitação deste edital, bem como
das normas legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora,
ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação.
16.4. Uma vez iniciada a sessão, não serão admitidos à licitação as participantes
retardatárias.
16.5. Da sessão de abertura dos envelopes, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual se
mencionará tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de
apoio e pelos representantes credenciados que desejarem.
16.6. Só terão direitos a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar
reclamações ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o
Pregoeiro e a equipe de apoio.
16.7. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e
propostas exigidos no edital e não apresentados na reunião de recebimento, salvo condições
previstas no Art. 48 § 3º da Lei Federal 8666/93.
16.8. Os envelopes contendo a documentação habilitatória das licitantes classificadas para a
fase de lance permanecerão em poder do Pregoeiro durante o prazo de 30 (trinta) dias
contados da apresentação das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de até
10 (dez) dias após aquele prazo, os envelopes serão inutilizados.
16.9. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo
1º, da Lei nº. 8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como
membro da diretoria da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por
determinação do artigo 9º., inciso III, da Lei nº. 8.666/93.
16.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento.
16.11. A autoridade competente para determinar a aquisição poderá revogar a licitação por
razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício
ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
16.11.1. A anulação do procedimento induz às anulações da Ordem de Fornecimento, Nota
de Empenho e Ata de Registro de Preços.
16.12. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
16.13. Não havendo Limpeza ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local
definidos, e, republicado na Imprensa Oficial.
16.14. São partes integrantes deste Edital:
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a) ANEXO I - Formulário Padrão de Proposta de Preços;
b) ANEXO II - Termo de Referência – Especificação Técnica;
c) ANEXO III - Modelo de Carta de Credenciamento;
d) ANEXO IV - Modelo de Declaração de Fato Superveniente, Idoneidade e
Disponibilidade de Documentos;
e) ANEXO V - Modelo Declaração que cumprem plenamente os requisitos de habilitação;
f) ANEXO VI - Modelos de Declaração de não emprego de menores de 18 anos;
g) ANEXO VII - Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte;
h) ANEXO VIII – Minuta da Ata do Registro de Preços.
i) ANEXO IX – Minuta de Contrato.
Inhangapi-PA, 29 de Abril de 2019.
RAPHAEL
MOREIRA
SABBA:7319776
9287

Digitally signed by RAPHAEL
MOREIRA SABBA:73197769287
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=AR ARAUJO, cn=RAPHAEL
MOREIRA SABBA:73197769287
Date: 2019.04.29 12:50:01 -03'00'

Raphael Moreira Sabbá
Pregoeiro
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ANEXO - I
(Modelo de proposta)
PROPOSTA – PREGÃO (PRESENCIAL) SRP Nº 008/2019
Razão social: _______________________________________________________
CNPJ: _________________________________ Insc. Est.: ___________________
Endereço: __________________________________________________________
Cidade: ________________________________ Estado: _____________________
Telefone: _______________________ E-mail: _____________________________
À Prefeitura Municipal de Inhangapi,
Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao Pregão (Presencial) SRP
nº 008/2019, cujo objeto é o Registro de Preços para a Contratação de empresa
especializada em Locação de Veículos, para atender as necessidades da Prefeitura e suas
Secretarias, Deste Município De Inhangapi/Pará, nos termos seguintes:
I - O valor total pela aquisição é de R$ (---) (por extenso), conforme planilha abaixo
discriminada:

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 365 dias da data de entrega dos envelopes.
PRAZO DE ENTREGA: conforme cronograma, após a data do recebimento da
Autorização de Fornecimento, no Centro Administrativo do município de Inhangapi/PA.
____________________________________________
Local e Data
___________________________________________
NOME E ASSINATURA
REPRESENTANTE LEGAL E CARIMBO DA EMPRESA
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
1 - OBJETO:
Registro de Preços de eventual Registro de Preços para a Contratação de empresa
especializada em Locação de Veículos, para atender as necessidades da Prefeitura e suas
Secretarias, Deste Município De Inhangapi/Pará, de acordo com as condições e
especificações técnicas do Anexo II – Termo de Referência deste Edital.
2 – JUSTIFICATIVA:
O gabinete do prefeito, da prefeitura municipal de Inhangapi, Estado do Pará, vem justificar
o pedido de processo licitatório, para locação de veículos em atendimento às necessidades
da Prefeitura, referente às atividades junto a órgãos e entidades da Administração nas
esferas Municipal, quando for necessário.
Sendo assim, em atendimento aos ditames legais, faz-se necessário a locação dos veículos
abaixo através do procedimento licitatório.
3 – ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:
ITEM
1

2
3
4

DESCRIÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO
PASSEIO, 4 PORTAS, GASOLINA OU
BICOMBUSTÍVEL, COM AR CONDICIONADO.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO
PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4, (DIESEL), AR
CONDICIONADO.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO MICROÔNIBUS,
COMBUSTÍVEL DIESEL.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS,
COMBUSTÍVEL DIESEL.

UND

VALOR

VALOR

QTDE UNITÁRIO TOTAL

UN

02

UN

02

UN

05

UN

05

3. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. A prestação dos serviços será conforme a necessidade e cronograma do órgão.
3.2. Proteção total do carro alugado em caso de roubo, furto, colisão e incêndio por conta da
contratada.
3.3. O veículo locado deverá receber a adequada e devida manutenção preventiva, conforme
recomendações do fabricante e/ou corretiva.
3.4. A Manutenção do(s) carro(s) correrá por conta da locadora, inclusive substituição de
peças, pneus e acessórios.
3.5. O combustível será por conta da Prefeitura Municipal de Inhangapi, sem limite de
quilometragem ou qualquer custo adicional.
3.6. Nos casos de falha mecânica, eventos fortuitos, manutenção corretiva e preventiva, a
Locadora fica obrigada a substituir imediatamente o veículo por outro nas mesmas
característica e condições contratadas.
3.7. O(s) veículo(s) locado(s) a Prefeitura Municipal de Inhangapi não poderá(ao) ser
solicitado(s) para a revisão ou manutenção preventiva sem comunicação prévia de 48
(quarenta e oito) horas, por escrito a Prefeitura Municipal de Inhangapi.
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3.8. O objeto deste pregão deverá ser entregue no prazo de até 02 (dois) dias a partir da data
da assinatura do contrato, sendo que o período da vigência do contrato será de 12 (doze)
meses.
3.9. Sempre que o(s) veículo(s) precisarem parar para efetuar qualquer tipo de manutenção
o(s) mesmo(s) deverá(ão) ser substituído por outro veículo, com as mesmas características
técnicas.
3.10. Os veículos serão locados sem motorista, com quilometragem livre.
3.11. Os veículos deverão ser entregues para locação no pátio da prefeitura, limpos,
lavados, com todos os equipamentos de segurança (triângulo, cintos, extintor de incêndio,
etc) exigidos pelos órgãos competentes e serão devolvidos nas condições que retornarem no
findo o prazo da locação.
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1 Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências da Sede dos
órgãos para entrega dos veículos;
4.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da(s) licitante(s) vencedora(s);
4.3 Efetuar o pagamento mensal devido pelo fornecimento efetivamente realizado, desde
que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;
4.4 Exercer a fiscalização dos serviços ou do fornecimento por servidores especialmente
designados;
4.5 Comunicar oficialmente à(s) licitante(s) vencedor(s);
4.6 Impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Termo;
4.7 Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;
4.8 Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pela
Secretaria de Administração;
4.9 Solicitar por intermédio de Ordem de Fornecimento expedida pelo órgão, o
fornecimento do produto objeto deste Termo;
4.10 Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade no fornecimento do produto e
interromper imediatamente o fornecimento se for o caso.
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 – A licitante vencedora ficará obrigada a atender aos termos deste Pregão, e em especial
a:
5.2.1 - Constarão do contrato todas as obrigações, direitos e deveres previstos neste edital.
A Contratada estará obrigada a entregar o veículo em perfeitas condições de funcionamento
e uso, conforme descrito nas especificações técnicas contratada, com documentação
atualizada, licenciados, sem franquia mensal de quilometragem.
5.2.2 – Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e
qualificação exigidas no procedimento de licitação, que deu origem ao presente contrato,
sob pena de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
5.2.3 – Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes da
execução do contrato, inclusive as de natureza trabalhistas, devendo, quando solicitado,
fornecer à CONTRATANTE comprovante de quitação com os órgãos competentes;
5.2.4. A Contratada deverá entregar o(s) veículo(s) após o firmamento do contrato,
licenciado(s) e emplacado(s), na forma e condições propostas;
5.2.5 - Manter seguro total do veículo locado em plena vigência durante todo o prazo da
locação, inclusive na prorrogação deste contrato, se houver;
5.2.6 - Prestar assistência permanente e local sem ônus para o locatário;
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5.2.7 - Nos casos de falha mecânica, eventos fortuitos, manutenção corretiva e preventiva, a
Locadora fica obrigada a substituir imediatamente o veículo por outro nas mesmas
característica e condições contratadas.
5.2.8-É de responsabilidade exclusiva do locador o pagamento do IPVA e Seguro
Obrigatório.
5.2.9 – Em caso da não prestação de serviços objeto deste contrato, responsabilizar-se-á na
forma da Lei, pelo inadimplemento do Contrato, ficando todo o ônus do fornecimento sob
sua responsabilidade;
5.2.10 – O locador responsabilizar-se-á pela manutenção preventiva e corretiva no(s)
veículo(s), estendendo-se preventiva aquela constante no plano de manutenção do
fabricante, e corretiva aquelas relacionadas a mecânica, funilaria, lanternagem, elétrica,
eletrônica, suspensões, entre outras relativas ao(s) veículo(s), incluindo socorro mecânico
com guincho, de acordo com as necessidades, nos intervalos entre as manutenções
preventivas.
5.2.11 - A Contratada deverá proceder ao rodízio de pneus a cada 5.000 (cinco mil) Km,
bem como a verificação do balanceamento do conjunto: roda/pneus e conferência do
alinhamento da direção.
5.2.12 - A Contratada deve realizar reparos e substituição de pneus, a qualquer tempo, em
todo(s) o(s) veículo(s) locado(s) e disposto(s) no território do Estado, sendo somente
permitido a parada destes durante o reparos e substituições, limitado o tempo à 03 (três)
horas. As substituições deverão ocorrer quando apresentarem risco ou quando da
profundidade dos sulcos da banda de rodagem estiver próximo de 3mm.
5.2.13. A unidade deverá ser notificada com antecedência da necessidade de se conduzir
o(s) veículo(s) a manutenção/revisão de forma que se faça uma programação de
manutenção.
5.2.14 - Os sinistros causados durante ação policial não serão considerados mau uso do(s)
veículo(s), desonerando portanto a PMI de qualquer indenização, salvo se apurado dano
causado por imperícia, imprudência ou negligência.
5.2.15 - A aceitação do(s) veículo(s) está condicionada à prévia vistoria e teste por parte da
PMB, no ato de sua apresentação. No caso de rejeição do(s) veículo(s) por parte da PMI, os
mesmos deverão ser substituídos num prazo de 06 (seis) horas, contadas a partir da
determinação.
5.2.16 - Empenhar-se para que o objeto contratado seja realizado com esmero e perfeição,
em conformidade com as disposições das cláusulas deste instrumento e nos anexos do
edital;
5.2.17 - Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ou dificuldade ocorrida,
que impeça ou retarde a execução do contrato, efetuando o registro da ocorrência com todos
os dados e circunstâncias julgados necessários a seu esclarecimento;
5.2.18. Responsabilizar-se por todos os encargos relativos ao veículo, como IPVA, seguro
obrigatório e taxa de emplacamento, inclusive as despesas e outros ônus provenientes de
infração às leis do trânsito, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, que tenham sido
causadas por dolo ou culpa da Contratante;
PARÁGRAFO ÚNICO
À CONTRATANTE reserva-se o direito de aplicar sanções ou rescindir o contrato no caso
de inobservância, pela CONTRATADA, de quaisquer das cláusulas e/ou condições
estabelecidas neste contrato.
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6. DO PAGAMENTO
6.1. Entregue e aceito, definitivamente, o bem/produto/serviço cotado, a licitante vencedora
apresentará nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pela PMI, mediante ordem
bancária creditada em conta corrente no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação
da Nota fiscal e a respectiva documentação, após o devido atesto pelo fiscal do contrato ou
comissão recebedora, no Serviço de Administração.
6.2. A licitante vencedora deverá apresentar, mensalmente, Nota Fiscal/Fatura, em 02
(duas) vias, acompanhada das Autorizações do Fornecimento, para liquidação e pagamento
das despesas pela PMI, mediante ordem bancária creditada em conta corrente, em até 30
dias.
6.3. A PMI reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os materiais
fornecidos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.
6.4. A PMI poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos do Termo.
6.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
preços.
6.6. O prazo de pagamento será contado a partir da data final do período de adimplemento
de cada parcela e da apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
7. DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA
7.1. O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura.
Inhangapi-PA, 29 de Abril de 2019.

Secretário de Administração
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ANEXO III
Município de Inhangapi - Pará
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº. 008/2019-PMI.
Objeto: Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada em Locação de
Veículos, para atender as necessidades da Prefeitura e suas Secretarias, Deste Município De
Inhangapi/Pará.

Modelo de Carta de Credenciamento

Indicamos o (a) Sr.(a) _____________________________________, portador
da cédula de identidade nº. __________________________, Órgão expedidor _________,
CPF nº. ___________________________________ como nosso representante legal na
Licitação em referência, podendo rubricar ou assinar documentos (habilitação e proposta),
manifestar, dar lances, prestar todos os esclarecimentos de nossa proposta, interpor
recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel
cumprimento do presente Credenciamento.
____________________________, _____ de __________________ de 2019.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* anexar cópia autenticada do RG e CPF do Credenciado.
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ANEXO IV

Município de Inhangapi - Pará
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº. 008/2019-PMI.
Objeto: Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada em Locação de
Veículos, para atender as necessidades da Prefeitura e suas Secretarias, Deste Município De
Inhangapi/Pará.

Modelo de Declaração de:
Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação,
Idoneidade e Disponibilização de Documentos.

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que:
1
Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências
posteriores que o inabilite para participar de certames licitatórios.
2
Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e
tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade da
entrega.
3
Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
ADMINISTRAÇÃO Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.
__________________________, _____ de _____________________ de 2019.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)
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ANEXO V

Município de Inhangapi - Pará
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº. 008/2019-PMI.
Objeto: Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada em Locação de
Veículos, para atender as necessidades da Prefeitura e suas Secretarias, Deste Município De
Inhangapi/Pará.

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL SRP nº.
008/2019-PMI, DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação
exigidos para participação no presente certame.

__________________________, _____ de _____________________ de 2019.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação.
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ANEXO VI

Município de Inhangapi - Pará
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº. 008/2019-PMI.
Objeto: Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada em Locação de
Veículos, para atender as necessidades da Prefeitura e suas Secretarias, Deste Município De
Inhangapi/Pará.

DECLARAÇÃO

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
Sim ( ) Quantos ( )
Não ( ).

____________________________, _____ de ___________________ de 2019.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)
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ANEXO VII

Município de Inhangapi - Pará
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2019-PMI.
Objeto: Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada em Locação de
Veículos, para atender as necessidades da Prefeitura e suas Secretarias, Deste Município De
Inhangapi/Pará.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(nome da empresa), CNPJ/MF nº. ______________, (ENDEREÇO COMPLETO), declara,
sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou
empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio,
podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de
2006.

____________________, ______de ___________________ de 2019.

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)
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ANEXO VIII
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2019-PMI
Aos____dias do mês de_________do ano de dois mil e quatorze, autorizado pelo processo
de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 008/2019-PMI foi expedida a presente Ata de
Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e
suas alterações que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o
relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Registro de Preços para a
Contratação de empresa especializada em Locação de Veículos, para atender as
necessidades da Prefeitura e suas Secretarias, Deste Município De Inhangapi/Pará,
para o período de 12 (doze) meses.
1.1. Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa____________,
com sede na_____________, CEP_________ e inscrita no CNPJ sob nº.____________,
representado pelo Sr.___________________, portador da Carteira de Identidade RG
nº.__________ e CPF/MF sob o nº.____________________, à saber:
xx
1.2. A Administração efetuará seus pedidos a Detentora da Ata pela Secretaria de
ADMINISTRAÇÃO mediante autorização de compra, da indicação da dotação
orçamentária por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por
qualquer meio, inclusive fac-símile.
1.3. Caso o produto não seja aceito pela Administração por defeito, falha, ou seja, não
atenda as necessidades e exigências, a proponente vencedora terá 05 (cinco) dias para
trocar, sob pena de rescisão da ata.
1.4. Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias, mediante entrega
realizada e conferida, pela comissão designada, quanto à qualidade do produto, à base dos
preços unitário do item apresentado na proposta final, e mediante a apresentação da Nota
Fiscal, informando modalidade e número da licitação, nº. do empenho e dados bancários
acompanhados das provas de regularidade com Previdência Social – INSS e junto ao Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
1.5. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente,
com os praticados no mercado e assim controlados pela Secretaria de ADMINISTRAÇÃO.
1.6. Os produtos serão aceitos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a
verificação da qualidade dos mesmos.
1.7. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por
conta das seguintes dotações orçamentárias:
Unidade Orçamentária: 021200 – Gabinete do Prefeito
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Funcional. Programática: 04.122.0032.2003.0000 – Coordenação e Manutenção do
Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 021300 – Secretaria Municipal de Adm. Plan. e Finanças/Semad
Funcional Programática: 04.122.0032.2005.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de
Administração e Planejamento
Unidade Orçamentária: 021300 – Secretaria Municipal de Adm. Plan. e Finanças/Semad
Funcional Programática: 04.123.0032.2006.0000 – Manutenção da Sec. de Finanças
Unidade Orçamentária: 021400 – Secretaria Municipal de Agricultura/Semagri
Funcional Programática: 20.122.0032.2011.0000 – Manutenção da Sec. Municipal de
Agricultura
Unidade Orçamentária: 021500 – Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Desporto
Funcional Programática: 12.122.0401.2015.0000 – Manutenção das Atividades da Sec. de
Educação
Unidade Orçamentária: 021500 – Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Desporto
Funcional Programática: 13.122.0032.2021.0000 – Manutenção das Atividades da Cultura e
Desporto
Unidade Orçamentária: 021600– Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo/Semob
Funcional Programática: 15.452.0037.2028.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de Obras e
Urbanismo/Semob
Unidade Orçamentária: 021900 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo/Sema
Funcional Programática: 18.122.0037.2073.0000 – Manutenção da Sec. Municipal de Meio
Ambiente e Turismo
Unidade Orçamentária: 021700 – Fundo Municipal de Saúde
Funcional Programática: 10.122.1004.2037.0000 – Manutenção das Atividades da Sec.
Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 021800 – Secretaria Municipal de Assistência Social
Funcional Programática: 08.122.0137.2057.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de
Assistência Social
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica.
1.8. Este instrumento de registro de preços não obriga a ADMINISTRAÇÃO a firmar as
contratações com a fornecedora, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de
condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
alterações.
1.9. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a fornecedora às seguintes sanções:
a) Multa de R$ 5,00 (cinco reais) por dia de atraso da entrega, a cada solicitação, e no caso
de reincidência por mais duas vezes consecutivas ou não entrega do objeto haverá o
cancelamento da Ata do Registro de Preços.
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor dos produtos solicitados e cancelamento da ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS, sem prejuízo da devolução dos materiais.
c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de 01
(um) ano caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior, fraude, observada a
ampla defesa e o contraditório.
1.10. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração
e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8666/93, ou a pedido justificado do
interessado e aceito pela Administração.
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1.11. A fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços e em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO
Nº. 008/2019-PMI.
1.12. Integrarão a Ata de Registro de Preços, como partes indissociáveis, a proposta
apresentada pela adjudicatária.
1.13. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.
1.14. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e
irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação
prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços
praticados no mercado.
1.15. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art.
65 da Lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a
Ata e iniciar outro processo licitatório.
1.16. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do
registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente
registrado será convocado pela Secretaria de Administração para alteração, por aditamento,
do preço da Ata.
1.17. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhes todos os seus
dispositivos, o edital do Pregão Presencial SRP nº. 008/2019-PMI, com os termos
aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes
disposições.
1.18. Fica eleito o foro da Comarca de Inhangapi, Estado do Pará, excluído qualquer outro
para dirimir dúvidas ou questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a
precedeu.
1.19. Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por
seus representantes legais, em 03 (três) vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os
fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.
.
XXXXXXXXXXX
Prefeito Municipal
XXXXXXXXX
Detentor da Ata
Testemunhas:
1-______________________

2-________________________

30

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI
Comissão Permanente de Licitação
Av. Hernane Lameira, 925, Vila Nova, CEP: 68770-000 Inhangapi - Pará.

CNPJ: 05.171.921/0001 – 30

ANEXO IX
MINUTA DE CONTRATO Nº XX/2019 - PP
CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
INHANGAPI-PA E A EMPRESA
XXXXXXXXXXXX
NOS
SEGUINTES TERMOS:

O MUNICÍPIO DE INHANGAPI, com sede à Av. Hernani Lameira, 440, Vila Nova,
CEP: 68770-000 Inhangapi - Pará, inscrita no CNPJ sob o n° 05.171.921/0001-30, neste ato
representada pelo Sr. Prefeito Municipal Egilásio Alves Feitosa, brasileiro, divorciado,
prefeito municipal de INHANGAPI, inscrito no CPF/MF sob o nº 327.948.432-49 e
portador do RG nº 1901082 – SSP/PA, residente e domiciliada na cidade de INHANGAPI,
na Rua José Evangelista dos Reis, nº 25, Bairro Vila Nova, CEP: 68.770-000, doravante
denominada CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na
XXXXXXXXX, Nº XXX, Bairro XXXXX, CEP: XXXXXXX, XXXX/Pará e inscrita no
CNPJ sob nº XXXXXXXXXX, representado pelo Sr. XXXXXXXXXXXX, portador da
Carteira de Identidade RG nº XXXXXX – SSP/PA e CPF sob o nº XXXXXXXXX,
doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente
do Pregão Presencial - SRP nº 008/2019, do tipo menor preço por item, constante do
Processo nº 2019.004.01, sujeitando-se, o Contratante e a Contratada, às normas da Lei nº
8.666, de 21.06.1993, e suas alterações, mediante as cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1 - Constitui objeto do presente contrato a: Contratação de empresa especializada em
Locação de Veículos, para atender as necessidades da Prefeitura e suas Secretarias,
Deste Município De Inhangapi/Pará, conforme descrição do objeto – ANEXO II do
Edital do Certame - Termo de Referência, para o período de 12 (doze) meses.
2 - São partes integrantes deste Contrato, como se nele transcritos estivessem o Edital do
Pregão Presencial - SRP nº 008/2019 e seus Anexos, bem como a Proposta da Contratada
e demais peças que constituem o Processo nº 2019.004.01.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1 – A licitante vencedora ficará obrigada a atender aos termos deste Pregão, e em especial a:
2 - Constarão do contrato todas as obrigações, direitos e deveres previstos neste edital. A
Contratada estará obrigada a entregar o veículo em perfeitas condições de funcionamento e
uso, conforme descrito nas especificações técnicas contratada, com documentação
atualizada, licenciados, sem franquia mensal de quilometragem.
53 – Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação
exigidas no procedimento de licitação, que deu origem ao presente contrato, sob pena de
sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
4 – Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes da execução
do contrato, inclusive as de natureza trabalhistas, devendo, quando solicitado, fornecer à
CONTRATANTE comprovante de quitação com os órgãos competentes;
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5 - A Contratada deverá entregar o(s) veículo(s) após o firmamento do contrato,
licenciado(s) e emplacado(s), na forma e condições propostas;
6 - Manter seguro total do veículo locado em plena vigência durante todo o prazo da
locação, inclusive na prorrogação deste contrato, se houver;
7 - Prestar assistência permanente e local sem ônus para o locatário;
8 - Nos casos de falha mecânica, eventos fortuitos, manutenção corretiva e preventiva, a
Locadora fica obrigada a substituir imediatamente o veículo por outro nas mesmas
característica e condições contratadas.
9 - É de responsabilidade exclusiva do locador o pagamento do IPVA e Seguro Obrigatório.
10 – Em caso da não prestação de serviços objeto deste contrato, responsabilizar-se-á na
forma da Lei, pelo inadimplemento do Contrato, ficando todo o ônus do fornecimento sob
sua responsabilidade;
11 – O locador responsabilizar-se-á pela manutenção preventiva e corretiva no(s)
veículo(s), estendendo-se preventiva aquela constante no plano de manutenção do
fabricante, e corretiva aquelas relacionadas a mecânica, funilaria, lanternagem, elétrica,
eletrônica, suspensões, entre outras relativas ao(s) veículo(s), incluindo socorro mecânico
com guincho, de acordo com as necessidades, nos intervalos entre as manutenções
preventivas.
12 - A Contratada deverá proceder ao rodízio de pneus a cada 5.000 (cinco mil) Km, bem
como a verificação do balanceamento do conjunto: roda/pneus e conferência do
alinhamento da direção.
13 - A Contratada deve realizar reparos e substituição de pneus, a qualquer tempo, em
todo(s) o(s) veículo(s) locado(s) e disposto(s) no território do Estado, sendo somente
permitido a parada destes durante o reparos e substituições, limitado o tempo à 03 (três)
horas. As substituições deverão ocorrer quando apresentarem risco ou quando da
profundidade dos sulcos da banda de rodagem estiver próximo de 3mm.
14 - A unidade deverá ser notificada com antecedência da necessidade de se conduzir o(s)
veículo(s) a manutenção/revisão de forma que se faça uma programação de manutenção.
15 - Os sinistros causados durante ação policial não serão considerados mau uso do(s)
veículo(s), desonerando portanto a PMI de qualquer indenização, salvo se apurado dano
causado por imperícia, imprudência ou negligência.
16 - A aceitação do(s) veículo(s) está condicionada à prévia vistoria e teste por parte da
PMB, no ato de sua apresentação. No caso de rejeição do(s) veículo(s) por parte da PMI, os
mesmos deverão ser substituídos num prazo de 06 (seis) horas, contadas a partir da
determinação.
17 - Empenhar-se para que o objeto contratado seja realizado com esmero e perfeição, em
conformidade com as disposições das cláusulas deste instrumento e nos anexos do edital;
18 - Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ou dificuldade ocorrida, que
impeça ou retarde a execução do contrato, efetuando o registro da ocorrência com todos os
dados e circunstâncias julgados necessários a seu esclarecimento;
19. Responsabilizar-se por todos os encargos relativos ao veículo, como IPVA, seguro
obrigatório e taxa de emplacamento, inclusive as despesas e outros ônus provenientes de
infração às leis do trânsito, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, que tenham sido
causadas por dolo ou culpa da Contratante;
PARÁGRAFO ÚNICO
À CONTRATANTE reserva-se o direito de aplicar sanções ou rescindir o contrato no caso
de inobservância, pela CONTRATADA, de quaisquer das cláusulas e/ou condições
estabelecidas neste contrato.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
1 – Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações;
2 – Rejeitar a entrega dos produtos/serviços que não atendam às especificações constante do
Anexo I do Edital;
3 - Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s) da contratada, através da
entrega dos produtos/serviços;
4 – Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades na
entrega dos produtos/serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS PREÇOS
1 - O valor do presente Contrato é de R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX), estando
nele incluídos todos os custos, impostos, e demais encargos incidentes, considerando os
preços relacionados na planilha abaixo, os quais foram cotados na Proposta de Preços da
Contratada.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1 – As despesas decorrentes da execução do objeto correrão à conta:
Unidade Orçamentária: 021200 – Gabinete do Prefeito
Funcional. Programática: 04.122.0032.2003.0000 – Coordenação e Manutenção do
Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 021300 – Secretaria Municipal de Adm. Plan. e Finanças/Semad
Funcional Programática: 04.122.0032.2005.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de
Administração e Planejamento
Unidade Orçamentária: 021300 – Secretaria Municipal de Adm. Plan. e Finanças/Semad
Funcional Programática: 04.123.0032.2006.0000 – Manutenção da Sec. de Finanças
Unidade Orçamentária: 021400 – Secretaria Municipal de Agricultura/Semagri
Funcional Programática: 20.122.0032.2011.0000 – Manutenção da Sec. Municipal de
Agricultura
Unidade Orçamentária: 021500 – Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Desporto
Funcional Programática: 12.122.0401.2015.0000 – Manutenção das Atividades da Sec. de
Educação
Unidade Orçamentária: 021500 – Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Desporto
Funcional Programática: 13.122.0032.2021.0000 – Manutenção das Atividades da Cultura e
Desporto
Unidade Orçamentária: 021600– Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo/Semob
Funcional Programática: 15.452.0037.2028.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de Obras e
Urbanismo/Semob
Unidade Orçamentária: 021900 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo/Sema
Funcional Programática: 18.122.0037.2073.0000 – Manutenção da Sec. Municipal de Meio
Ambiente e Turismo
Unidade Orçamentária: 021700 – Fundo Municipal de Saúde
Funcional Programática: 10.122.1004.2037.0000 – Manutenção das Atividades da Sec.
Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 021800 – Secretaria Municipal de Assistência Social
Funcional Programática: 08.122.0137.2057.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de
Assistência Social
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica.
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
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1 - O pagamento será creditado no prazo de 30 (trinta) dias, após recebimento da fatura
devidamente atestada pelo setor competente, em cheque ou depósito na conta corrente do
favorecido, após emissão de nota fiscal, a contar do recebimento definitivo, em favor do
Contratado por meio de ordem bancária em conta corrente, devendo para isso ficar
explicitado na nota fiscal/ fatura, o nome/número da agência, localidade e número da conta
corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
2 - Será procedida consulta antes do pagamento a ser efetuado à contratada, para verificação
da situação da mesma, relativamente às condições de habilitação exigidas na concorrência,
cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
3 - Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente no órgão contratante em favor da contratada. Caso a mesma seja superior ao
crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou
judicialmente, se necessário.
4 - A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura
após a ocorrência.
5 - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1 - A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por comissão ou fiscal
designado pela Administração, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO
1 - A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parte alguma deste
Contrato.
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA
1 – O prazo de vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, contados da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com o disposto no Arts. 65 e 57, §§ 1º
e 2º da Lei Federal nº 8.666/93.
2 – O prazo para entrega dos produtos será em até 10 (dez) dias, mediante apresentação de
OF emitida por setor competente da Prefeitura.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a Prefeitura Municipal de
INHANGAPI poderá garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
1.1 – Advertência;
1.2 - multa moratória no percentual correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) por
dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor do
contrato, até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 15 (quinze) dias
corridos.
1.2.1 – A multa moratória será aplicada a partir do 1º dia útil da inadimplência, contado da
data definida para o regular cumprimento da obrigação.
1.3 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do serviço, no caso de inexecução
total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura
causados pela não execução parcial ou total do contrato.
1.4 - Decorridos 30 (trinta) dias sem que a Contratada tenha cumprido com a obrigação
assumida estará caracterizada a inexecução contratual, ensejando sua rescisão.
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2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas na Secretaria Municipal de
ADMINISTRAÇÃO, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser
descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais
cominações legais.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1 - Da penalidade aplicada caberá recurso à autoridade superior àquela que aplicou a
sanção, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, ficando sobrestada a mesma até o
julgamento do pleito.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências
contratuais, de acordo com o disposto nos Artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores.
2 - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
3 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
4 - Quando a rescisão ocorrer com base nos Incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº
8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela
execução do Contrato até a data da rescisão.
5 - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma de
execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.
6 - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos
créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao Contratante,
além das sanções previstas neste Instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS
1 - A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas
Cláusulas Contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes,
supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito
Privado, na forma do Artigo 54 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com Inciso XII do
Artigo 55 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
1 - O Contratante providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no Quadro de
Avisos da PMI e no Diário Oficial do Estado, no prazo de 10 (dez) dias contados da data de
sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DO FORO
1 - As partes elegem a comarca de Inhangapi, Estado do Pará, para dirimir quaisquer
conflitos que surgirem na execução do presente contrato.
2 - E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, lavrouse o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito,
sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado conforme perante duas
testemunhas, a todo o ato presente, vai pelas partes assinado, as quais se obrigam a cumprilo.
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Inhangapi – PA, xx de xxxxx de 2019.

Prefeito Municipal
Contratante

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contratada
Testemunhas:
1-______________________

2-________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2019 – PMI
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Declaro (amos) que recebi (emos) o Edital de Licitação referente ao Pregão
Presencial SRP nº. 008/2019 – PMI, devidamente preenchido, e, concordo (amos) com as
condições do Edital.

EM:

/

/

.

RESPONSÁVEL DA EMPRESA

CARIMBO C/ CNPJ DA EMPRESA
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal e essa empresa,
solicitamos preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Depto. de Compras e
Licitações, copiado por scanner e encaminhado para endereço eletrônico pelo e-mail
cpl_inhangapi2017@hotmail.com.
Não é obrigatória a remessa desse recibo, mas a decisão de não remetê-lo eximenos da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem
como de quaisquer informações adicionais.
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