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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriíicupu/MA

Ay; Acórdão TCUn. 754/20J5 - Plenário, houve expressa delerminaçdo para que a Adminislraçdo
Pública instaure processo com vistas à penalizaçâo das empresas que pratiquem, injuslificadamenle. ato .
ilegal tipificado no art. 7"da Lei J 0.520/2002 tanto na licitação, quanto no contrato.

I Nesse contexto, alerta-se para que o licitante analise detalhadamente o edita! (e anexos) para formular
; proposta/lancefirme e possível de cumprimento.

A prática injustificada de atos, tais como: não manter a proposta (ex. desistência, solicitação de troca
de marca, não envio de amostra, planilha, laudos) e deixar de enviar documentação exigida (ex. documentos
de habilitação), sem prejuízo de outras infrações cometidas na licitação/contratação,
sujeitará o licitante a penalidades, apuradas em regular processo administrativo.

Retirada deste edital - O download deste Edital, assim como, o Termo de Referência e todos os
anexos
estarão
nas
da
Internet: i
setnnntes
disponíveis
gratiiiiamente
*
páginas
hll])s:rburiiicumi. ma.20v.hr/Hcilacaolista.DÍm. htw:/.diciíaneí.com,br', ou poderão ser solicitados através do ,
e-mail cplbun'iicitpu202Ta).irmail.com ou. ainda, na sede da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. Setor
de Licitações situado à Rua São Raimundo. iP 01, CEP: 65.393-000 - Centro - Buriticupu/MA. mediante a
: apresentação de mídia gravável (pen-drive).
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n“ 01, CEP: 65.393-000, Centro — Buriticupu/MA

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
PREGÃO ELETRÔNICO N'039/2021
(Processo Administrativo n° 2009001/2021)
DISPUTA ABERTA
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. inscrita
no CNPJ sob o n° 01.612.525/0001-40, com sede na à Rua São Raimundo, n° 01, CEP: 65.393-000, Centro Buriticupu/MA por meio do seu Pregoeiro designado pela Portaria de n° 126/2021 de 111 de fevereiro de 202,
realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor
preço, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002. do Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro
de 2019. Decreto Municipal n° 004/2021 e n° 007/2021, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006. aplicando-se. subsidiariamente. a Lei n° 8.666. de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas
neste Edital.

Data da sessão: 03/11/2021
Horário: 14h30min
Local:- http://www.licitanet.com.br/.
1. DO OBJETO
1.1.

O objeto da presente licitação é o Registro de preços para eventual e futura contratação de

empresa para a prestação de serviços de locação de veículos, destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2.

A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,facultandose ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
1.3.

O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n** 01, CEP: 65.393-000, Centro — Buriticupu/MA
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento
Geral da Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA, que será informado no ato de formalização
do contrato, conforme Decreto Municipal n° 007/2021.
3. DO CREDENCIAMENTO.
3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL LICITANET que permite
a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA
ELETRÔNICA.
3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal LICITANET, no sítio http://www.Uciíanet.conubr/.
j.j.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes
a este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL
LICITANET e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou
aqueles se tornem desatualizados.
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da
habilitação

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL LICITANET.
4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006
e suas alterações.
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

4.3.

Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.3.1.

Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da

legislação vigente;
4.3.2.

Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

.J.J.

Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para

receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.3.4.

Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

4.3.5.

Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
4.3.5.I.

Somente será aceita a participação de empresa em recuperação judicial e
extrajudicial, desde que apresente o Plano de Recuperação homologado pelo juízo
competente e em pleno vigor, sem prejuízo de atendimento a todos os requisitos de
habitação econômico-fmanceira estabelecidos no edital

4.3.6.

Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.3.7.

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP,atuando nessa condição

(Acórdão
4.4.

746/2014-TCU-Plenário).

Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará '*sim” ou ‘mão'’ em campo

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.4.1.

Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de

2006. estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
4.4.1.1.

Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno

porte, a assinalação do campo “não" impedirá o prosseguimento no certame;
4.4.I.2.

Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não" apenas produzirá o efeito
de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar
n° 123, de 2006. mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
4.4.2.

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3.

Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4.4.4.

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
4.4.5.

Que nào emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos
do artigo 7°. XXXIH,da Constituição;
4.4.6.

Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTl/MP n° 2. de 16 de setembro de 2009.

4.4.7.

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constituição Federal;
4.4.8.

Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de

reserva

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da
Lei n° 8.213. de 24 de julho de 1991.
4.5.

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções

previstas em lei e neste Edital.
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2.

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
l°da LC n" 123.de 2006.
5.4.

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNP.I N'' 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro — Buriticupu/MA
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do
envio de lances.
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1.

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos

seguintes campos:
6.1.1.

Valor unitário e total do item:

6.1.2.

Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do

Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, marca, fabricante prazo de validade ou de
garantia;
6.2.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos serviços.
6.4.

Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro. omissão ou qualquer outro pretexto.
6.5.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua

apresentação.
6.6.

Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de

contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;
6.6.1.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos

contratados pode ensejar a fiscalização por Órgãos de Controle e, após o devido processo
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas
necessárias ao exato cumprimento da lei. nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição;
ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato.
7.
DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES
7.1.

A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data. horário e local indicados neste Edital.
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N"01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
7.2.

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nao

estejam em confonnidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referencia.
7.2.1.

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2

A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3.

A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido

contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3.

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participarão da fase de lances.
7.4.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os

licitantes.
7.5.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
7.5.1.
7.6.

O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da

sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7.

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e

registrado pelo sistema.
7.8.

0 intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,5% (cinco
décimos) por cento.
7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa ‘‘aberto’*, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
7.10

A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.
7.11

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos

e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,inclusive
no caso de lances intermediários.
7.12

Não havendo novos lances na fonna estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-

se-á automaticamente.
Página 7 de 58

URITICUÇ^
Pioc.,
MS

£
SE

um

‘W*
lí'

^P/TlCAg^
10-11.f984

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N” 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n'’ 01, CEP; 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
7.13

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio,justificadamente, admitir o reinicio da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.14.

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

7.15.

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real. do valor

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.16.

No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.17.

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.18.

O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus

anexos.
7.19. Caso 0 licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.20.

Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
7.21.

Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.22.

A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.23.

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.24.

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n“ 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
7.25.

Só poderá haver empate entre propostas iguais (nào seguidas de lances), ou entre lances tinais

da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto
no art. 3°. § 2°, da Lei \f 8.666. de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens
produzidos:
7.26.1.

No pais;

7.26.2.

Por empresas brasileiras;

7.26.3.

Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.26.4.

Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
7.27.

Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as

propostas ou os lances empatados.
7.28.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.28.1.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.28.2.

O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que. no prazo de 02 (duas) horas,

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso. dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
7.29.
8.

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1.

Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7” e no § 9°
do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.
8.2.

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço

máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou
que apresentar preço manifeslamente inexequível.
8.2.1.

Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global

ou unitários

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
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de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata;
8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.
8.5.1.

É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação

fundamentada feita no chat peio licitante, antes de findo o prazo.
8.5.2.

Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo. fabricante

e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou. se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro. sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob
pena de não aceitação da proposta?
8.5.3.

Caso a compatibilidade com as especificações demandadas,sobretudo quanto a padrões

de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o
Pregoeiro poderá exigir que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena
de não aceitação da proposta, no locai a ser indicado e dentro de 24(vinte e quatro) horas contados
da solicitação.
8.5.3.1.

Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização

do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.
8.5.3.2.

Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no

sistema.
8.5.3.3.

No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem

justificativa aceita pelo Pregoeiro. ou havendo entrega de amostra fora das especificações
previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
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8.5.3A

Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em)

aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e. assim, sucessivamente, até a
verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
8.5.3.5.

Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como

protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela
análise, não gerando direito a ressarcimento.
8.5.3.6.

Após a di^’ulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão

ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 05 (cinco) dias. após o qual poderão ser
descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
8.5.3.7.

Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus. os manuais impressos em língua
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
8.6.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance

subsequente, e. assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.7.

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chaC' a nova data e

horário para a sua continuidade.
8.8.

O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante

que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.8.1.

Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.8.2.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
8.9.

Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,

sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação,
pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123. de 2006.
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.10.

Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do

licitante, observado o disposto neste Edital.
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9.

DA HABILITAÇÃO
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou
a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Possuir Cadastro no Portal LICITANET:
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.Dortaldatransnarencia.^ov.br/ceish
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça(w vvvv.cnj.ius.br/improbidade adm/consultar requerido.php).
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos CADICON. mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
9.1.1.

Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas

das alíneas ‘*b‘\ "c’' e “d“ acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoesapfapps.tcu.gov.br/)
9.1.2.

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
9.1.2.1.

Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.1.2.2.

A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de

fornecimento similares, dentre outros.
9.1.2.3.

O

licitante

será

convocado

para

manifestação

previamente

à

sua

desclassificação.
9.1.3.

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta

de condição de participação.
9.1.4.

No caso de inabilitaçào, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência

do empate ficto, previsto nos ans. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006. seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
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9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio
do PORTAL LICITANET. em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à
qualificação econômica financeira e habilitação técnica.
9.2.1.

È dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL
LICITANET, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação
atualizada.

9.2.2.

O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito

em encontrar a(s) certidào(ões) válida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de 2019.
9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de
inabilitação.
9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais nào-digilais quando houver dúvida em relação à integridade
do documento digital.
9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
9.6. Se 0 licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que.
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
9.6.1.
Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,quando for comprovada a centralização
do recolhimento dessas contribuições.
9.7. Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. Habilitação jurídica:
9.8.1.

No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Página 13 de 58

/2021

Ptoc

ns.
RuO

J\
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
9.8.2.

Em se tratando de microempreendedor individual - MEl: Certificado da Condição de

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio wwAv.portaldoempreendedor.gov.br:
9.8.3.

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta

Comercial da respectiva
administradores:
9.8.4.

sede. acompanhado

de

documento

comprobatório

de

seus

Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência:
9.8.5.

No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das

Pessoas Jurídicas do local de sua sede. acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores:
9.8.6.

No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da

assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei
n°5.7ó4. de 1971:
9.8.7.

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de

autorização;
9.8.8.

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da

consolidação respectiva;
9.9.

Regularidade fiscal e trabalhista:
9.9.1.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;

9.9.2.

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN),referente a todos os créditos tributários federais
e à Dívida Ativa da União(DAU)por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014. do Secretário da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.9.3.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4.

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
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9.9.5.

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual ou outro
documento equivalente;
9.9.6.

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.9.6.I.

Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa,

expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade
para com a Fazenda Estadual;
9.9.Ó.2.

Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à dívida

ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;
9.9.7.

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.9.7.I.

Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa,

relativo à Atividade Econômica (ISS), expedida pelo Município do domicílio ou
sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;
9.9.7.2.

Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à Dívida

ativa do Município, expedida pela Procuradoria Geral do Município do domicílio
ou sede do licitante ou pelo órgão responsável pela emissão da referida certidão
9.9.8.

Caso 0 licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Estadual e/ou Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.9.9.

Caso 0 licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
9.10.

Qualificação Econômico-Financeira.
9.10.1.

Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoajurídica. com

data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da
documentação quando não vier expresso na certidão;
9.10.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente.
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na forma do art. 58. da Lei n.° 11.101. de 09 de fevereiro de 2005. sob pena de inabilitaçào.
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação
9.10.2.

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 encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta:
9.10.2.1.

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:
9.10.2.2. E admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato
social/estatuto social.
9.10.2.3.

Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da

última auditoria contábil-íinanceira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei n*^ 5.764. de 1971.
ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador;
9.10.3.

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
I (um)resultantes da aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
Ativo Total
SG-

LC =
9.10.2.4

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante

As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a l(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.
9.10.2.5

A pessoa jurídica oplante do Sistema de Lucro Real deverá apresentar juntamente com

o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital - SPED
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CONTÁBIL, nos lermos da IN RFB 1.420/2013. alterada pela ÍN RFB
1.422/2013 e IN RFB 2.003/2021.
9.11.

1.594/2015. e

Qualificação Técnica
9.11.1.

Apresentar no mínimo 1 (um)atestado de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s)

jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m) a aptidão
para atender de modo pertinente e compatível em características, quantidades e prazos do
objeto da licitação:
9.11.1.1. O licitante

deverá disponibilizar todas as informações

necessárias à

comprovação da legitimidade de cada Atestado de Capacidade Técnica solicitado
neste Edital, e apresentar, quando solicitado, dentre outros documentos, cópia do(s)
contratos(s) e ou nota(s) fiscal(ais) a ele(s) pertinente(s), além de fornecer o(s)
endereço(s) atual(ais) do(s) conlratante(s) e o(s) local(is) em que foram prestados
os serviços.
9.12.

O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios

do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123. de 2006. estará dispensado (a)
da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
9.13.

A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.13.1.
A declaração do vencedor acontecerá no momento iniediatamente posterior à fase de
habilitação.
9.14.

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.15.

A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se. na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa. empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
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9.16.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro

suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.17.

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.18.

Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo

inabilitação. haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto. previsto nos
artigos 44 e 45 da LC rf 123, de 2006. seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.
9.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item. que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências
do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena
de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
9.19.1.

Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação

recairá sobre o(s) ilem(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para
a habilitação do licitante nos remanescentes.
9.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
10.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1.

A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas)

horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1.
Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras. entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.
10.1.2.

Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins

de pagamento.
10.2.

A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer

da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo.

fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.3.

Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e

0 valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).
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10.3.1.

Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global. pre\alecerão os

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerão estes últimos.
10.4.

A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificação.
10.5.

A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de
outro licitante.
11.

DOS RECURSOS
11.1.

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de
no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada,
isto é. indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recon^er e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.
11.2.

Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamenladamente.
11.2.1.

Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal. mas apenas verificará as

condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2.

A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
11.2.3.

Uma vez admitido o recurso, o recon-ente terá. a partir de então, o prazo de três dias

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo.
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros
três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis dc aproveitamento.

11.4.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
12.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:
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12.1.1.

Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação
em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2.

Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar
a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43. §l°da LC n° 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1.

A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat“), e-mail, de acordo com a

fase do procedimento licitatório.
12.2.2.

A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no portal

LICITANET. sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
13.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1.

O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro.

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
13.2.

Após a fase recursal. constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente

homologará o procedimento licitatório.
14.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1.

15.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS
15.1.

Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação.

16. DO REGISTRO DE PREÇOS E FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
16.1.

O Sistema de Registro de Preços(SRP)é um conjunto de procedimentos para registro formal
de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras da
Administração Pública.

16.2.

Ata de Registro de Preços: documento vinculativo. obrigacional, com característica de
compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgão
participante e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento
convocatório e propostas apresentadas:
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16.3.

Órgão Gerenciador: Órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução
do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de
Registro de Preços.

16.4.

Órgão participante: é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos
procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a Ata de Registro de Preços.

16.5.

Órgão não participante: é o órgão ou entidade que, não tendo participado dos procedimentos
iniciais da licitação, faz adesão à Ata de Registro de Preços, obedecendo às normas vigentes.

16.6.

Após 0 encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor
da proposta do licitante mais bem classificado.

16.7.

A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame
em relação ao licitante melhor classificado.

16.8.

Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada
durante a fase competitiva.

16.9.

Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem
classificado durante a fase competitiva;

16.10. Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar
os bens com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame,
excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos
previstos no art. 3° da Lei n® 8.666, de 1993:
16.11. O registro a que se refere o subitem 16.10 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva
no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata. nas hipóteses previstas
no Decreto Municipal n° 007/2021;
16.12.

Se houver mais de um licitante na situação de que trata o subitem 16.9, serão classificados

segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva:
16.13. A ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e
somente será utilizado caso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro
cancelado nas hipóteses previstas no Decreto Municipal rf 007/2021;
16.14. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 16.11
será efetuada, na hipótese prevista no Decreto Municipal n° 007/2021 e quando houver necessidade
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de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas Decreto Municipal n°
007/2021:
16.15.

O anexo que trata o item 16.10 consiste na ata de realização da sessão pública do pregão, que
conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante
vencedor do certame.

16.16.

A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar com o vencedor do
certame do SRP. sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para a aquisição
pretendida, assegurando ao beneficiário do registro a preferência do fornecimento em igualdade de
condições;

16.17. As contratações obedecerão
BURITICUPU/MA:

à conveniência e às

necessidades do

Município

de

16.18. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por meio de contrato
(conforme minuta do anexo III) ou pelos seguintes instrumentos hábeis: nota de empenho de
despesa ou autorização de compra, conforme o artigo 62 da Lei n” 8.666/93;
16.18.1. Quando o contrato for substituído pelos instrumentos hábeis acima, o adjudicatário
deverá obedecer todas as condições e determinações deste edital e anexos, inclusive as
especificadas na minuta do contrato.
16.19. Os licitantes que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante o prazo de
vigência da Ata dc Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste Edital;
16.20.

Os preços registrados poderão ser cancelados nos termos estabelecidos na Ata de Registro de
Preços e neste Edital.

17, DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1.

Após a homologação da licitação, a(s) licitante(s) vencedora(s) será(ão) convocada(s) para
assinar a ata de registro de preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
17.1.1.

A convocação da(s) vencedora(s), assim como qualquer comunicação entre as partes a
respeito da Ata de Registro de Preços e do Contrato produzirá efeitos legais se processada
por publicação na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou
outro meio de registro, não sendo consideradas comunicações verbais.

17.2.

É facultada a Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA. quando a(s) convocada(s) não
comparecer no prazo estipulado no subitem 15.1. não apresentar situação regular no ato da
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assinatura da ata ou. ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
17.3.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado
pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura
Municipal de BURITICUPU/MA.

18. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR
18.1.

Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema
de Registro de Preços, e ainda o seguinte:
18.1.1.

Registrar sua intenção de registro de preços no órgão responsável pelas compras do
município;

18.1.2.

Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo,
promovendo a adequação dos respectivos lermos de referência ou projetos básicos
encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização;

18.1.3.
Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento
licitatório:
18.1.4.

Realizar, por meio do Setor de Compras, pesquisa de mercado para identificação do
valor estimado da licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos
órgãos e entidades participantes:

18.1.5.

Confirmarjunto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado,
inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico;

18.1.6.

Realizar o procedimento licitatório;

18.1.7.

Gerenciar a ata de registro de preços;

18.1.8.

Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

18.1.9.

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de
infrações no procedimento licitatório; e

18.1.10. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.
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18.2.

O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para execução
das atividades previstas nos incisos 18.1.3. 18.1.4 e 18.1.6.

19. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE
19.1.

O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro
de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo,
local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo
de referência ou projeto básico, nos termos da Lei n'^ 8.666, de 21 de junho de 1993. e da Lei n°
10.520. de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte,
devendo ainda:
19.1.1.

Garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de preços estejam formalizados
e aprovados pela autoridade competente;

19.1.2.

Manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro
de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento
licitatório: e

19.1.3.

Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações,
para o correto cumprimento de suas disposições.

19.2.

Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento
das obrigações contratuais,em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao
órgão gerenciador.

19.3.

A Comissão Permanente de Licitação, órgão responsável pelo gerenciamento do Registro de
Preços, desde que autorizada a adesão, poderá emitir Termo de Liberação dos itens solicitados por
órgãos não participantes.

20. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO
PARTICIPANTES
20.1.

A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não lerüia participado do certame licitatório, mediante prévia consulta
ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Página 24 de 58

[i ●

A

—

'

10-11-1994

Pioc
Hs.
Rub.

2021

'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITDRA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n° 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
20.2.

Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços,
quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto
ao Órgão Gerenciador da Ata. para que este, através da CPL. indique os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

20.3.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços, decorrente de adesão, desde que não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

20.4.

O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes, independeniemente do número de órgãos não
participantes que aderirem (Decreto Municipal n° 007/2021);

20.5.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a 50%(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de
Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (Decreto Municipal n° 007/2021):

20.6.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição
ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. conforme
Decreto Municipal n° 007/2021;
20.6.1.

A Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA poderá autorizar, excepcional e
justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no Decreto Municipal n° 007/2021.
respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

20.7.

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratuaimente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais,
em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. /
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21. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
21.1.

Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

21.2.

O adjudicaíário terá o prazo de 05 (cinco) 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.
21.2.1.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária. mediante correspondência
postal com aviso de recebimento(AR)ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
21.2.2

O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

21.3.

O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:

21.3.1.

A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali

estabelecida as disposições da Lei rf 8.666. de 1993;
21.3.2.
a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos:
21.3.3.
a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77
e 78 da Lei rf 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e
80 da mesma Lei.
21.4.

O prazo de vigência da contratação é até 31 de dezembro do ano em exercício prorrogável
conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência e/ou termo de contrato.

21.5.

Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto
no art. 29. da Instrução Normativa n° 3. de 26 de abril de 2018. e nos termos do art. 6T III. da Lei
n' 10.522. de 19 de julho de 2002. consulta prévia ao CADIN.

21.6.

A comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas

pelo licitante durante a vigência do contrate.
21.7.

Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem
prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá
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convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos
requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e. feita a
negociação, assinar o contrato.
22.

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
22.1.

Ocorrendo redução ou majoração de preços dos produtos, autorizado pelo órgão competente,
os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, tixando-se em apostila de
reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações n° 8.666/1993.

22.2.
Os reajustes e reduções de preços serão de acordo com os preços praticados pela
CON TRATADA na data.
23.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISC ALIZAÇÃO
23.1.
A entrega dos veículos será de acordo com as necessidades da secretaria solicitante no prazo
máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
23.2.

O cumprimento das obrigações constantes da licitação será acompanhado e fiscalizado, em
todos os seus termos, pelo Gestor de fiscalização de contratos da Prefeitura Municipal de
Buriticupu - M.A. ou. em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a
Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.

2j.j.

O representante da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA,anotará em registro próprio todas
as ocorrências relacionadas, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou

impropriedades observadas. .A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas
responsabilidades contratuais.

24.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
24.1.

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência
e/ou Termo de Contrato.

25.

DO PAGAMENTO

25.1.

As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Teimo de Referência e/ou Termo de
Contrato, anexo a este Edital.

26.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
26.1.

Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520. de 2002. o licitante/adjudicatário

que:
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26.1.1.

Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando

convocado dentro do prazo de validade da proposta:

26.2.

26.1.2.

Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

26.1.3.

Apresentar documentação falsa;

26.1.4.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame:

26.1.5.

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

26.1.6.

Não mantiver a proposta;

26.1.7.

Cometer fraude fiscal;

26.1.8.

Comportar-se de modo inidôneo;

Considera-se comportamento inidôneo. entre outros, a declaração falsa quanto às condições de

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
26.3.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
26.3.1.
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
26.3.2.
Multa de até 10% {dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
26.3.3.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;
26.3.4.

Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF.

pelo prazo de até cinco anos;
26.4.

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, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuízos causados;
26.5.
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
26.6.
Se. durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei n'^ 12.846, de 1° de agosto de 2013. como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
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26.7.

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como alo

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846. de l°de agosto
de 2013. seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
26.8.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal
resultantes de alo lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
26.9.
Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Código Civil.
26.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário. observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666. de 1993. e subsidiariamente na Lei n” 9.784. de 1999.
26.11.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da

conduta do infrator, o caráter educativo da pena. bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
26.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência e/ou Termo de Contrato.
27.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
27.1.

Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer

pessoa poderá impugnar este Edital.
27.2.

A

impugnação

poderá

ser

realizada

por

forma

eletrônica,

pelo

e-mail

cplburiticupu202Lú;mnaii.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Rua São
Raimundo.
27.3.

01 CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA. Setor de Licitações.

Caberá ao Pregoeiro, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da

data de recebimento da impugnação.
27.4.

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

27.5.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao

Pregoeiro. até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
27.6.

O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da

data de recebimento do pedido.
27.7.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
27.7.1.

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser

motivada pelo pregoeiro. nos autos do processo de licitação.
r
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27.8.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os

participantes e a administração.
28.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
28.1.

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

28.2.

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 anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.

28.3.

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília - DF.

28.4.

No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins
de habilitação e classificação.
28.5.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
28.6.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia. a finalidade e a segurança da contratação.
28.7.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será. em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
28.8.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
.Administração.
28.9.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.
28.10.

Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que

compõem o processo. pre\'alecerá as deste Edital,
na
28.11. O
Edital
está
disponibilizado.

eletrônico
endereço
ou solicitados
httDs://buriticupu.ma.i>ov.br/licitacaolista.php;http:http://\v\\vv.iicitanet.com.hr/.
íntegra.

no

através do e-mail: cplburiticupu2(.)2l''ú}umaii.com e também poderão ser lidos e/ou obtidos no
endereço Rua São Raimundo. n° 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA, nos dias úteis, no
horário das 08h00min às 14h00min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
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28.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos;
28.12.1. ANEXO 1 - Termo de Referência
28.12.2.
28.12.3.
28.12.4.

ANEXO II - Minuta da Ata de Registro de Preços
ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato
ANEXO IV - Modelo de Proposta
MA. 14 de outubro de 2021.

RIBEIRO
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ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO N*^ 039/2021
1. OBJETO
1.1 Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para a prestação de serviços de locação
de veículos, destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. Justificamos a locação dos referidos veículos, destinado ao atendimento das necessidades do dia a dia.
no que se relaciona ao transporte e locomoção de funcionários no desenvolver de suas atividades laborais,
bem como com o intuito de promover a eficiência e a continuidade dos serviços prestados pela Administração
Pública Municipal, combinado com o número insuíicieme de veículos para suprir tais necessidades das
Secretarias Municipais de Buriticupu - MA.
2.2. O quantitativo de veículos da frota se mostra insuficiente para atender às necessidades de transporte dos
empregados no desempenho de suas funções, devido ao grande número de atividades desenvolvidas por esta
Administração Pública, sendo necessária a contratação de reforços, para que as metas estabelecidas pela
Administração não fiquem comprometidas. A contratação garantirá o deslocamento dos seus empregados em
veículos com boas condições, além de reduzir os custos com as manutenções preventiva c corretiva da sua
frota própria.
2.3. Justifica-se a presente prestação de sendços de locação de veículos, visando atender as necessidades da
locação de caminhões, caminhonetes, veículos tipo de passeio e motocicletas uma vez que os itens são
essenciais para assegurar o bom funcionamento das ações administrativas desenvolvidas, por este poder
executivo municipal, como o apoio à execução das atividades técnico-administrativas.
3. VALOR MEDIO
3.1 O preço considerado como estimativa para o objeto do presente termo de referência foi determinado com
base em pesquisas de preços realizadas através do sistema do Banco de Preços. Com base em tal
procedimento, foi estimado o valor total de RS 5.718.344,16 (Cinco milhões e setecentos e dezoito mil,
trezentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos).
4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
ITEM

UNID.

DESCRIÇÃO

QUANT. QUANT.
V. UNIT
MESES CARROS

V. TOTAL

Veículo tipo hatch ou sedam, com
com
as
condutor,
seguintes
características: ar-condicionado, 04
1

portas laterais. lOOOCC. combustível
gasolina. KM livre e todos os
equipamentos obrigatórios por lei em
perfeito estado. Ano: a partir de 2016.
Combustível por conta da contratante.

MBS
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Veículo tipo hatch ou sedam, com
condutor, motor 1.0 3 cilindros flex. de

1

80/85 cv e 10.2/10.7 kgfm de torque,
com câmbio manual de cinco marchas,
ar-condicionado. 2 Air Bags frontais,
direção elétrica, freios ABS com EBD.
grade dianteira em formato colmeia.
ISOFIX. limpador e desembaçador do
vidro traseiro, pneus 175/65 R14, roda
de aço de 14’* com calota integrada. KM
livre e todos os equipamentos
obrigatórios por lei em perfeito estado.
Ano: a partir de 2016. Combustível por
conta da contratante.

MES

12

6

4.605.00

e todos os equipamentos obrigatórios
por lei em perfeito estado. Ano: a partir
de 2016. Combustível por conta da
contratante.
Moto 160 ciiindradas. com condutor.

MES

12

21

8.229.84 2.073.919.68

KM livre, total flex. Ano: a partir de
2016. Combustível por conta da
contratante.

MES

12

6

1.617,62

116.468.64

MES

12

6

10.638.90

766.000.80

MES

12

7

8.613.19

723.507,96

MES

12

9.633,30

577.998.00

331.560.00

Caminhonete cabine dupla, tração
4x4. ar-condicionado, combustível
diesel comum, KM livre, com condutor

4

5

Caminhão Toco para transporte de
carga agrícola. KM livre, com condutor,
combustível diesel comum e todos os
equipamentos obrigatórios por lei em
perfeito estado. Ano: a partir de 2010.
Combustível por conta da contratante.

6

Caminhão tipo 3/4, carroceria de
madeira, com condutor, combustível
diesel comum. KM livre e todos os
equipamentos obrigatórios por lei em
perfeito estado. .Ano: a partir de 2010.
Combustível por conta da contratante.
Veículo tipo Van-Perua, capacidade
para 15 passageiros, com condutor,
combustível diesel comum. KM livre e

7

todos os equipamentos obrigatórios por
lei em perfeito estado. Ano: a panir de
2015. Combustível por conta da
contratante.
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Picape compacta/caminhonetc leve.
cabine simples, movido a etanol e
gasolina comum, potência do motor não
inferior a 100 cv (com qualquer um dos MES
combustíveis), rodas aro RI4 ou R15,
KM livre, com condutor. Ano: a partir
de 2016. Combustível por conta da
contratante.

12

4.747.08

170.894.88

VALOR TOTAL ESTIMADO RS 5.718.344,16 (Cinco milhões e setecentos e dezoito mil, trezentos
e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos).
4.1.0 abastecimento dos veículos será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.
4.1.1 Segue abaixo itens e quantitativos, bem com descrição dos Órgãos / Entidades e suas atribuições perante
o presente Sistema de Registro de Preços - SRP. em conformidade com os Incisos III e IV do Art. 2° do
Decreto Federal n° 7.892/2013 e Decreto Municipal n° 007/2021 e posteriores alterações.
4.1.2 ORGAO GERENCIADOR: GABINETE DO PREFEITO
4.1.3 ÓRGÃO PARTICIPANTE 1: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO

ITEM

01

02

03

DESCRIÇÃO
Veículo tipo hatch ou sedam,com condutor, motor
1.0 3 cilindros ílex. de 80/85 cv e 10.2/10.7 kgfm de
torque. com câmbio manual de cinco marchas, arcondicionado. 2 Air Bags frontais, direção elétrica,
freios ABS com EBD, grade dianteira em formato
colmeia. ISOFIX. limpador e desembaçador do vidro
traseiro, pneus 175/65 RI4. roda de aço de 14" com
calota integrada, KM livre e todos os equipamentos
obrigatórios por lei em perfeito estado. Ano: a partir
de 2016. Combustível por conta da contratante.
Caminhonete cabine dupla, tração 4x4, arcondicionado, combustível diesel comum, KM livre,
com condutor e todos os equipamentos obrigatórios
por lei em perfeito estado. Ano: a partir de 2016.
Combustível por conta da contratante.
Moto 160 cilindradas. com condutor. KM livre, total
flex. Ano: a partir de 2016. Combustível por conta da
contratante.
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04

Picape
compacta/caminhonete
leve. cabine
simples, movido a etanoi e gasolina comum, potência
do motor nào inferior a 100 cv (com qualquer um dos
combustíveis), rodas aro R14 ou RI 5. KM livre, com
condutor. Ano: a partir de 2016. Combustível por
conta da contratante.

MÊS

12

9

4.1.4 ORGAO PARTICIPANTE 2: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANT.
DE MESES

QUANT. DE
VEÍCULOS

01

Veículo tipo hatch ou sedam, com condutor, com as
seguintes características: ar-condicionado, 04 portas
laterais, lOOOCC, combustível gasolina, KM livre e
todos os equipamentos obrigatórios por lei em
perfeito estado. Ano: a partir de 2016. Combustível
por conta da contratante.

MÊS

12

1

MES

12

2

Caminhonete cabine dupla, tração 4x4, arcondicionado. combustível diesel comum. KM livre.
02

com condutor e todos os equipamentos obrigatórios
por lei em perfeito estado. Ano: a partir de 2016.
Combustível por conta da contratante.

4.1.5 ÓRGÃO PARTICIPANTE 3: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANT.
DE MESES

QUANT. DE
VEÍCULOS

01

Veículo tipo hatch ou sedam,com condutor, com as
seguintes características: ar-condicionado. 04 portas
laterais. lOOOCC. combustível gasolina, KM livre e
todos os equipamentos obrigatórios por lei em
perfeito estado. Ano: a partir de 2016. Combustível
por conta da contratante.

MES

12

4

MÊS

12

1

MÊS

12

1

02

03

Caminhonete cabine dupla, tração 4x4, arcondicionado, combustível diesel comum. KM livre.
com condutor e todos os equipamentos obrigatórios
por lei em perfeito estado. Ano: a partir de 2016.
Combustível por conta da contratante.
Moto 160 dlindradas. com condutor, KM livre, total
Hex. Ano: a partir de 2016. Combustível por conta da
contratante.
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Caminhão tipo 3/4, carroceria de madeira, com
condutor, combustível diesel comum. KM livre e
04

05

todos os equipamentos obrigatórios por lei em
perfeito estado. Ano: a partir de 2010. Combustível
por conta da contratante.
Veículo tipo Van-Perua, capacidade para 15
passageiros, com condutor, combustível diesel
comum. KM livre e todos os equipamentos
obrigatórios por lei em perfeito estado. Ano: a partir
de 2015. Combustível por conta da contratante.

MES

12

4

MES

12

1

4.1.6 ÓRGÃO PARTICIPANTE 4: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANT.
DE MESES

QUANT. DE
VEÍCULOS

01

Veículo tipo hatch ou sedam,com condutor, com as
seguintes características: ar-condicionado, 04 portas
laterais, lOOOCC, combustível gasolina, KM livre e
todos os equipamentos obrigatórios por lei em
perfeito estado. Ano: a partir de 2016. Combustível
por conta da contratante.

MES

12

9

02

Caminhonete cabine dupla, tração 4x4. arcondicionado. combustível diesel comum, KM livre.
com condutor c todos os equipamentos obrigatórios
por lei em perfeito estado. Ano: a partir de 2016.
Combustível por conta da contratante.

MES

12

5

03

Veículo tipo Van-Perua, capacidade para 15
passageiros, com condutor, combustível diesel
comum. KM livre e todos os equipamentos
obrigatórios por lei em perfeito estado. Ano: a partir
de 2015. Combustível por conta da contratante.

MES

12

4

4.1.7 ÓRGÃO PARTICIPANTE 5: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.PESCA.
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANT.
DE
MESES

QUANT,DE
VEÍCULOS

MES

12

4

Caminhonete cabine dupla, tração 4x4. arcondicionado. combustível diesel comum. K.M livre,
01

com condutor e todos os equipamentos obrigatórios
por lei em perfeito estado. Ano: a partir de 2016.
Combustível por conta da contratante.
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Moto 160 cilindradas. com condutor. KM livre, total
02

flex. Ano: a partir de 2016. Combustível por conta da
contratante.

MES

12

MES

12

Caminhão Toco para transporte de carga agrícola,
KM livre, com condutor, combustível diesel comum
03

e todos os equipamentos obrigatórios por lei em
perfeito estado. Ano: a partir de 2010. Combustível
por conta da contratante.

4.1.8 ÓRGÃO PARTICIPANTE 6: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANT.
DE
MESES

01

Veículo tipo hatch ou sedam,com condutor, com as
seguintes características: ar-condicionado, 04 portas
laterais. lOOOCC. combustível gasolina. KM livre e
todos os equipamentos obrigatórios por lei em
perfeito estado. Ano: a partir de 2016. Combustível
por conta da contratante.

MES

12

02

Caminhonete cabine dupla, tração 4x4. arcondicionado. combustível diesel comum. KM livre,
com condutor e todos os equipamentos obrigatórios
por lei em perfeito estado. Ano: a partir de 2016.
Combustível por conta da contratante.

MES

12

MES

12

MES

12

MES

12

QUANT. DE
VEÍCULOS

6

Caminhão Toco para transporte de carga agrícola,
KM livre, com condutor, combustível diesel comum
03

e todos os equipamentos obrigatórios por lei em
perfeito estado. Ano: a partir de 2010. Combustível
por conta da contratante.
Caminhão tipo 3/4, carroceria de madeira, com
condutor, combustível diesel comum. KM livre e

04

05

todos os equipamentos obrigatórios por lei em
perfeito estado. Ano: a partir de 2010. Combustível
por conta da contratante.
Picape compacta/caminhonete leve, cabine simples,
movido a etanol e gasolina comum, potência do motor
não inferior a 100 cv (com qualquer um dos
combustíveis), rodas aro R14 ou R15. KM livre, com
condutor. Ano: a partir de 2016. Combustível por
conta da contratante.

5. FONTE DE RECURSO
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5.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento Geral
da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, que será informado no ato de formalização do contrato, conforme
Art. T § 2° do Decreto Federal n° 7.892/2013 e Decreto Municipal rf 007/2021.
6. FORMA DE EXECUÇÃO:
6.1. A forma de execução dos serviços, será mediante apresentação de requisição própria do executor do
contrato da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA,em 01 (uma) via, devendo conter no verso carimbo e
devidamente assinada por servidor autorizado, contendo os seguintes dados:
a) Secretaria Municipal Requisitante;
b)informar a quantidade dos veículos;
c)Informar o valor referente a cada veículo;
d) Informar a data da execução dos serviços;
e) Assinatura do funcionário da empresa;
f) Assinatura e carimbo do diretor do Setor de Compras.
6.2. A entrega dos veículos será de acordo com as necessidades da secretaria solicitante no prazo máximo de
15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
6.3. Na execução dos serviços a contratada deverá obedecer rigorosamente às especificações constantes do
presente Termo de Referência.
6.4.
As despesas com motorista e manutenção dos veículos(pneus,lubrificantes, limpeza,câmaras, serviço
de freio, alinhamento, balanceamento, rolamento, câmbio, motor, elétrica e funilaria e outros itens necessários
a manutenção) serão de responsabilidade da(s) empresa(s) vencedora(s) do certame;
6.5.

Os motoristas que irão conduzir os veículos a serem locados deverão estar com suas Carteiras Nacional
de Habilitação, devidamente dentro do prazo de validade e adequadas para a categoria dos veículos que irão
conduzir;

6.6.

A empresa vencedora do certame, obrigatoriamente, deverá realizar a apresentação das Carteiras
Nacional de Habilitação de todos os seus motoristas, como também, realizar a apresentação do CRLV de cada
veículo a ser locado, no ato da assinatura do termo contratual, em caso de sublocação apresentar também o

contrato celebrado entre as partes, sob pena de não celebrar o referido instrumento;
6.7.

Os veículos que serão utilizados para a prestação dos serviços licitados, devem atender
obrigatoriamente todas as especificações constantes deste Termo de Referência, estar em conformidade com
as normas expedidas pelo CONTRAN/DENATRAN/DENTRAN/M.A, visando à verificação das
conformidades dos equipamentos obrigatórios de segurança, mediante o que estabelece a legislação, além da
verificação da parte mecânica, elétrica, chaparia, pintura etc. de cada veículo;

6.8.

A inspeção será realizada em 100% dos veículos a serem locados. Os veículos serão fiscalizados pelo
Município no ato de assinatura do contrato;
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6.9.

Os veículos somente poderão trafegar na velocidade máxima permitida para a rodovia ou estrada
(asfaltada ou não), conforme estabelece a legislação vigente;
6.10.

A prefeitura não se responsabilizará, por quaisquer danos materiais ou pessoais, para com os veículos
e funcionários da empresa a ser contratada, bem como. a terceiros, em consequência de acidentes e incidentes
de trânsito, assaltos, roubos, ou quaisquer outros fatos aqui não previstos que causem os referidos danos;
6.11.

Os veículos poderão trafegar livremente, aos sábados, domingo e feriados, realizando outras prestações
de serviços, sendo que. em caso de necessidade da utilização dos mesmos, para o objeto deste Termo de
Referência, por esta Administração, a empresa será avisada, com um hiato de 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência;
6.12.

Em caso de substituição do veículo, qualquer que seja a motivação, a Contratada obriga-se infonnar e
remeter a Prefeitura Municipal de Buriticupu. todos os documentos referentes ao novo veículo;
6.13.

A empresa vencedora/contratada deverá atender a todas as despesas decorrentes de assistência médica
do seu pessoal, seguro contra acidente no trabalho e demais exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência
Social, bem como. impostos, taxas, seguro dos veículos e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem federal,
estadual ou municipal, vigentes;
6.14. A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro
do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma dos §§ 1" e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93;
6.15.

Todos os veículos deverão estar equipados com cintos de segurança em todos os assentos, extintores
de incêndio, conforme Resolução 439/2013 CONTRAN.;
6.16. Todos os veículos passarão por vistorias pelo Setor de Transporte da Prefeitura Municipal de
Buriticupu. pelo menos 02 (duas) vezes no ano que emitirá laudo/parecer sob as suas condições para tráfego,
visando à correção de irregularidades ou substituição imediata do veículo, conforme o caso.
7. DAS QUALIFICAÇÕES DOS PROPONENTES
7.1. Os proponentes concorrentes devem apresentar como habilitação, comprovação através de atestado(s)
emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível com o objeto da licitação;
8.

DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUBSTIRUIÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS
8.1. O veículo locado que apresentar defeito de qualquer ordem que venha colocar em risco a vida ou
comprometer a execução do ser\âço deverá ser substituído por outro similar, pela Contratada.
9. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
9.1. Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
10. DO ACOMPANHAMENTO E DA FlSCALIZAÇAO
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10.1.0 cumprimento das obrigações constantes da licitação será acompanhado e fiscalizado, em todos os seus
termos, pelo Gestor de fiscalização de contratos da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA. ou. em seus
impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
10.2. O representante da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, objeto deste Registro de Preços, determinando o que
for necessário à regularização das falhas ou impropriedades observadas. A ação da fiscalização não exonera a
contratada de suas responsabilidades contratuais.
11.

DOS CONDUTORES

11.1. são exigências em relação aos condutores:
a) Trajar-se adequadamente, usando camisas com mangas, calças compridas, saia. sapatos, tênis ou sandália
presa ao calcanhar:
b) Possuir habilitação de acordo com a categoria exigida;
c) Recolher, guardar e posteriormente entregar qualquer objeto esquecido no veículo:
d) Permitir a facilitar a ação da fiscalização da autoridade da Prefeitura Municipal de Buriticupu;
11.2.É vedado aos condutores:
a)
b)
c)
d)

Fumar, quando estiver conduzindo passageiros;
Trabalhar após ter ingerido bebida alcoólica ou outra substância tóxica:
O uso de short ou minissaias e calçados abertos que não fixem aos pés;
Dirigir em situações que ofereçam riscos à segurança dos estudantes ou de terceiros.

12. DO PAGAMENTO
12.1 Após aceitação e ateste da execução definitiva dos serviços efetuado na Nota Fiscal, o pagamento será
efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias. após a execução dos serviços, desde que não haja fator impeditivo
provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor
competente, acompanhada da respectiva Ordem de Serviço e das Certidões de Regularidade Fiscal: Prova de
Regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária. conforme Portaria PGFN/RFB n°
1751. de 02 de outubro de 2014; Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual, mediante apresentação
das Certidões Negativas de Débitos e da Dívida Ativa Estadual: Prova de Regularidade perante a Fazenda
Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais
e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o
fornecedor apresentar em sua proposta.
13. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA.
13.1. Caberá a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato:
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos
pertinentes aos serviços adquiridos;
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c) rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o contrato;
d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido:
e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da execução dos serviços atestados,
f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.
g) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação:
h) Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato;
i) A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência
de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
»’) encaminhar à Contratada, por escrito, solicitação dos veículos e indicação dos locais de entrega, conforme
demanda:
14. DAS OBRlGAÇOES DA LICITANTE VENCEDORA
14.1. Além dos casos comuns, implícitos ou expressos no Contrato, nas especificações e nas leis aplicáveis à
espécie, cabe exclusivamente à Contratada:
a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, durante todo o
período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário:
b)informar ao Chefe do Setor de Transporte da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA,ou ao seu substituto
eventual, quando for o caso. qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados
necessários:
c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação:
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento do contratante:
e)cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis. regulamentos e posturas, bem como quaisquer
.leterminações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendolhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou
convenientes:
0 comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à
execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato:
g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmenle, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da
Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
h) substituição de lodo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o
exigido:
i) realizar os serviços nos prazos, condições e local indicado, sujciiando-se no que couber as Leis do
consumidor:
j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cum.primento das obrigações assumidas,
sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
k)a contratada será responsável pela idoneidade e pelo componamento de seus empregados, subordinados ou
prepostos.
1)
Fornecer o veículo, objeto de locação, e substitui-lo em caso de quebra ou avaria, por veículo com as
mesmas características do veículo original;
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Os veículos deste Termo de Referência deverão estar disponíveis e em perfeito estado de eonservaçào.
m)
principalmente no que refere a lanternagem. motor, mecânica e pneu;
n)
Dotar e manter em perfeito estado de funcionamento os equipamentos obrigatórios previstos na
legislação de trânsito:
0)
Responsabilizar-se pelo pagamento de multas relativas às infrações de trânsito, ocorridas no período
em que o veículo estiver a serviço desta Prefeitura;
P)
Manter o motorista devidamente habilitado para operar o veículo;
q)
Substituir o motorista num prazo de 24 (vinte e quatro) horas caso haja solicitação da Administração.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1. Órgão Gerenciador - Chefe do Gabinete do Prefeito Municipal
a) A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12(doze) meses, a partir da data de sua
assinatura, improrrogável nos lermos do art.l2 do Decreto I->deral n° 7.892/2013 e Decreto Municipal n°
007/2021.
b) As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às
disposições contidas no Ari. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto n° 7.892/2013, Decreto Municipal n°
007/2021 e suas alterações,
c) A adesão da presente Ata de Registro de Preços poderá ser realizada em conformidade com Art. 22 § 3° e
4° do Decreto 7.892. de 23 de janeiro de 2013 (Redação dada pelo Decreto n“ 9.488. de 2018) e Decreto
Municipal n° 007/2021.
d)Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não da execução, desde que este serviço não prejudique as obrigações anteriormenle
assumidas,conforme Art. 22 § 2° do Decreto 7.892. de 23 de janeiro de 2013 e Decreto Municipal n° 007/2021.
16.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO FUTURO CONTRATO
16.1. O contrato a ser firmado em decorrência do certame licitatório terá vigência até 31 de dezembro do
exercício em cursos a tempo da contratação, devendo observar o calendário escolar municipal.
16.2. A prorrogação poderá ser admitida nos termos do Artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93. mediante
prévia justificativa e autorização da autoridade competente.
16.3.
17. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
17.1. O objeto deste Termo de Referência se fundamenta na Lei Federal n° 10.520/02. Decreto Federal n°
10.024/2019. Decreto Municipal n° 004/2021. que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal rf
007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a
Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementam® 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar if 147.
e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à e.spécie.
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N"01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP; 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO N" 039/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N
PREGÃO ELETRÔNICO N
/
PROCESSO ADMINISTR.ATIVO N“ 2009001/2021

O município de BURITICUPU. estado do MARANHAO. pessoa jurídica de direito público
com sede na
bairro.
, inscrita no CNPJ/MF
interno, por meio
, o Sr.
brasileiro(a).
BURITICUPU/MA - MA, neste ato Representada pelo
e inscrito(a) no CPF sob n
portador(a) do R.G n
, residente neste Município de
BURITICUPU/MA. neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE
tudo em conformidade com o
PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO N° /
, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da
processo administrativo n
licitação supracitada, e a respectiva homologação. RESOLVE registrar os preços da empresa
CNPJ
estabelecia na Rua/Av.
n
Bairro
.na cidade de
- Estado de
Fone/Fax
E-mail
, CEP
neste ato representado pelo Sr(a)
SSP/....eCPF/MFn'
atendendo
brasileiro(a)
,portador do RG
as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços,
sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais n° 8.666/93. 10.520/2002. Decreto
Municipal n° 007/2021 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de preços para eventual e
futura contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos, destinados a suprir as
necessidades das Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA. conforme especificações do
/
Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços n'
constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.
CLÁUSULA SEGUNDA -DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1. }'az parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico
para Registro de Preços n' /
.completando-a para todos os fins de direito, independentemente de
sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
3.1. Os preços dos serviços estão registrados nos tennos da proposia vencedora do Pregão Eletrônico n'
039/2021 - Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:
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Item

Unid.

Especificação

Valor Registrado RS
Quant.

Unitário

Total

3.2. O preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste
instrumento.
3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles
poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a prestação de
serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei n” 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurandose ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis
alterações da presente ARP. serão publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em conformidade
com o disposto no parágrafo único do artigo 61. da Lei de Licitações.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as
eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso 111
do § 3“ do art. 15 da Lei n” 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA - DOS SERVIÇOS
5.1. Os serviços deverão ser executados, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no
Edital,'fermo de Referência - Anexo I e nesta ARP,sendo que a inobservância destas condições implicará
recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. Os fornecimentos dos
serviços deverão ser executados em perfeita condições e de acordo com o Termo de Referência e a proposta
apresentada, sob pena de serem refeitos.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos referentes aos serviços objeto da presente Ata será efetuado nos tennos do edital da
licitação e anexos.
CLÁUSULA SÉTIMA -DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO
REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o
acréscimo de que trata § 1° no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
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7.2. Durante a vigência da Ata. os valores 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
8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.
7,3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea ”d'' do inciso II do art. 65 da Lei
8.666/93. o Órgão Municipal responsável, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar
outro processo licitatório.
7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados
no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura (Órgão Gerenciador)
promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d^* do
inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666. de 1993.
7.5. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,
o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.
7.5.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
7.5.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
7.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
0 compromisso, o órgão gerenciador poderá:
7.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles
apurados pela Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA para determinado item.
7.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta
do Fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro.
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7.10. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômicofinanceira. serão publicadas no Diário Oficial.
CLAUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA quando:
8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
8.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
8.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no
mercado:
8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos termos do
art. 87 da Lei 8.666/93;
8.1.5. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos lermos do arl. 87 da Lei
8.666/93;
8.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7°, da Lei 10.520/2002.
8.1.7. Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
8.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos
termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da
Lei n° 8.666/93;
8.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
8.4. 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:
8.4.1. Por razões de interesse público; ou
8.4.2. A pedido do fornecedor.
8.5. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:
8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata. por ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força
maior:
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8.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser fonnulada com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias. instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o
pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.
8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa
quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos
na cláusula nona deste instrumento.
8.8. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores,
mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficial.
8.9. No caso de ser ignorado, inceito ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será
efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar
do terceiro dia subsequente ao da publicação.
8.10. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do
prazo de sua vigência.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA
9.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:
9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou
instrumento equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação:
9.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital
e seus anexos:
9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e
participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;
9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5(cinco) dias corridos, a contar da notificação,
documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas:
9.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos
encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante:
9.1.6. Não subcontratar. total ou parcialmente, o objeto da contratação;
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9.1.7. Substituir os serviços, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da
notificação, por serviços com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos:
9.1.8. Manter preposto. aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de
preços, para representa-la sempre que for necessário.
9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando veriílcar quaisquer condições
inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do
contrato e prestar os esclarecimentos necessários.
9.1.10. Arcar com todas as despe.sas. diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.
9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.
CLAUSULA DÉCIMA - OBRlGAÇOES DA PREFEITURA
10.1. A Prefeitura compromete-se a:
10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais,
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA,
devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura:
10.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações
contratuais:
10.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o
envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor:
10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na emrega/prestação do objeto e
interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;
10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;
10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados
permanecem compatíveis com os praticados no mercado:
10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as especificações e obrigações
assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados;
10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR
ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES
11.1.

A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública que não tenha participado do certame licitatório. mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador,
desde que devidamente comprovada a vantagem.

11.2.

Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão
Gerenciador da Ata. para que este. através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços
a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

11.3.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços, decorrente de adesão, desde que não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.

11.4.

O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade,
ao dobro 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 (Decreto
Municipal n° 007/2021):

11.5.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes (Decreto Municipal n° 007/2021):

11.6.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias. observado o prazo de vigência da ata. conforme Decreto
Municipal n° 007/2021;
11.6.1. A Prefeitura Municipal de BURITICÜPU/MA poderá autorizar, excepcional e justificadamente. a
prorrogação do prazo previsto no Decreto Municipal n° 007/2021. respeitando o prazo de vigência da ata,
quando solicitada pelo órgão não participante.

11.7.

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÃUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMNISTRATIVAS
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12.1. Em casos de inexecuçao parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia
defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em
conformidade com artigo 7° da Lei n.° 10.520/02. e subsidiariamente a lei 8.666/93. além do cancelamento
do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, que seu ato ensejar.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1.

As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que

dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada
pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.
13.2.

O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula
Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital
da Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão
Permanente de Licitação. lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de Despesa.

13.3.

Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na
Lei n° 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Municipal n° 007/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -DO FORO
14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de
BURlTlCUPU/MA.
E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata. assinam este
instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

BURITICUPU/MA,

xxxxxxxxxx
órgão Gerenciador

de

de 2021.

Rep. Legal
Fornecedor
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ANEXO III
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
PREGÀO ELETRÔNICO N" 039/2021
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
N'
/....,
QUE
FAZEM
ENTRE
SI
E
A
EMPRESA
0(A)

A Prefeitura Municipal de Buriticupu, Estado do Maranhão por intermédio da Secretaria Municipal de
na cidade
(órgão contratante), com sede no(a)
de
neste ato
/Estado .... inscrito(a) no CNPJ sob o n'
. ... de
de
representado{a) pelo(a)
{cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n‘
de 20..., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)
inscrito(a) no
CNPJ/MF sobon'
. em
doravante
. sediado(a) na
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
. portador(a) da Carteira de
Identidade n'
e CPF n '
. expedida pela (o)
, tendo em vista o que
consta no Processo n'
e em observância às disposições da Lei n° 8.666. de 21 de junho
de 1993. da Lei n° 10.520. de 17 de julho de 2002 e na Lei n° 8.078. de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n”
039/2021. mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1.0 objeto do presente Termo de Contrato é a
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

conforme especificações e

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Discriminação do objeto:
ITEM
DESCRIÇÃO

UNID. j QUANT.

VALOR

VALOR

UNT. RS

TOTAL RS

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na
data de
e encerramento em
. prorrogável na forma do art. 57. §1°. da
Lei if 8.666. de 1993.
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3. CLÁUSULA TERCEIRA -PREÇO
3.1.0 valor do presente Termo de Contrato é de R$

(

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários.
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021. na classificação abaixo:
ORGAO:
UNIDADE GESTORA:
PROJETO/ATIVIDADE:
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:
FONTE DE RECURSO:
5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1.0 prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.
6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE
6.1. Ocorrendo redução ou majoração de preços dos produtos, autorizado pelo órgão competente, os
valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de
preços, conforme Lei Federal de Licitações n° 8.666/1993.
6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano. aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.
6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será. obrigatoriamente, o definitivo.
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6.7. Caso 0 índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em
vigor.
6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO
6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
7. CLAUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO SERVIÇOS
7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo ao Edital.
8. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela
CONl'RATANTE. na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.
9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1 As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Termo de Referência, e especificadas
abaixo,
a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de
assuntos pertinentes aos serviços adquiridos;
c) rejeitar, no todo ou em paite, os serviços em desacordo com o contrato;
d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da execução dos serviços atestados,
í) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.
g) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação;
h) Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato;
i) A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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j) encaminhar à Contratada, por escrito, solicitação dos veículos e indicação dos locais de entrega,
conforme demanda:

9.2. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no 'lermo de Referência, e especificadas
abaixo:
a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA. durante todo
o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
b) informar ao Chefe do Setor de Transporte da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA. ou ao seu
substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação:
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento do contratante;
e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados. leis, regulamentos e posturas, bem como
quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da
contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer
transgressão de seus prepostos ou convenientes;
f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas
à execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato:
g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência
da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo
com o exigido:
i) realizar os serviços nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do
consumidor:
j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo componamento de seus empregados,
subordinados ou prepostos.
r)
Fornecer o veículo, objeto de locação, e substitui-lo em caso de quebra ou avaria, por veículo
com as mesmas características do veículo original;
Os veículos deste Termo de Referência deverão estar disponíveis e em perfeito estado de
s)
conservação, principalmente no que refere a lanternagem, motor, mecânica e pneu:
t)
Dotar e manter em perfeito estado de funcionamento os equipamentos obrigatórios previstos
na legislação de trânsito:
u)
Responsabilizar-se pelo pagamento de multas relativas às infrações de trânsito, ocorridas no
período em que o veículo estiver a serviço desta Prefeitura;
Manter o motorista devidamente habilitado para operar o veículo;
V)
w)
Substituir o motorista num prazo de 24 (vinte e quatro) horas caso haja solicitação da
Administração.
Página 54 de 58

,Ui

'p;

V2021

Ptoc

f!s.
,y'

''■-^

10-11-1994

''

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURIT1CUPU7MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n“ 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital.
11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÁO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do
art. 78 da Lei n° 8.666. de 1993. e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei. sem prejuízo
da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79. inciso II. da Lei n° 8.666. de 1993.
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA 0
direito à prévia e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme 0 caso:
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizações e muitas.
12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA:
12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
12.1.2. interromper

a

execução

contratual

sob

alegação

de

inadimplemento

por

parte

da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666. de 1993.
13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 0 limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contraio.
13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atuaíiz.ado do contrato.
13.4. Os contratos poderão ser prorrogados de acordo com o Art. 57, Inciso II da Lei Federal rf
8.666/1993.
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14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.
14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE,segundo as disposições contidas na Lei
n° 8.666. de 1993. na Lei n° 10.520. de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos
administrativos e. subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078. de 1990 - Código
de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -PUBLICAÇÃO
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial do Município, no prazo previsto na Lei n® 8.666, de 1993.
16. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO
16.1. É eleito o Foro da Comarca de Buriticupu/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução
deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, confomie art. 55. §2° da Lei n°
8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor. que. depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Buriticupu/MA.

de.

de 20

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CON'fRATADA
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO
039/2021
Tendo examinado minuciosamenle as normas específicas do Pregão Eletrônico n.^ 039/2021. cujo objeto
é o Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para a prestação de serviços de
locação de veículos, destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais do Município de
Buriticupu/MA. conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e
após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:
1. PROPONENTE
Razão Social:
CNP.1:
Endereço:
Fone/Fax:
(
Valor Total da Proposta: R$
)
PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES,QUANTITATIVOS E PREÇOS).
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.
MESES

QUANT.
CARROS

V. UNIT

V. TOTAL

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos,
benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão prestados de acordo
com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus
termos.
). dias, contados da data de
4. O prazo de validade desta proposta é de
abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico n°. 039/2021.
5. Declaro que entregaremos os serviços licitados no prazo máximo de
do recebimento da Ordem de Serviços.

), contados

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) serviços(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela
contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo 1 - Termo de
Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até
). contados a
partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.
7. Informamos, desde já. que. caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser
creditados à CONTA CORRENTE NT
. AGÊNCIA NT
.BANCO
,em nome de
8. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s). será o Sr".
. e CPF n'
Portador do RG. sob o n°.
. com residência na

Página 57 de 58

PfO!
HS.
Rüb.

\f- 5

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITÍCUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n” 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

(local e data)

(Nome e assinatura do responsável da empresa)
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