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EDITAL P.E. 33/2021 

 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021 

 ACOLHIMENTO  DAS  PROPOSTAS:  Á  Partir do 

dia 28/06/2021 às 17:00 horas. (HORÁRIO DE BRASÍLIA 

- DF);  

 DO ENCERRAMENTO DO ACOLHIMENTO DAS 

PROPOSTAS: Dia 08/07/2021, às 08:00 horas. 

(HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF);    

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A 

partir do dia 08/07/2021, às 09:00 horas. (HORÁRIO DE 

BRASÍLIA - DF);    

 ENDEREÇO       ELETRÔNICO       DF,     LOCAL: 

www.licitaçoes-e.com.br   -  BANCO  DO BRASIL S/A. 

PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N° 

10519/2021 

SRP? 

☒ Sim ☐ Não 

Exclusiva ME/EPP? 

☐ Sim ☒ Não 

Reserva de quota ME/EPP? 

☐ Sim ☒ Não 

Registro de preço para futura e eventual 

contratação de empresa para locação de veículos 

sem motorista para atender a Prefeitura e demais 

secretarias 

 

Decreto Federal nº 

10.024/2019 

☒ Sim ☐Não 

Margem de preferência? 

☐ Sim ☒ Não 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$2.281.828,00 (dois 

milhoes duzentos e oitenta e um mil oitocentos e 

vinte e oito reais). O VALOR ESTIMADO DA 

LICITAÇÃO DECORRE DE ESTIMATIVA DE 

CONSUMO, MOTIVO PELO QUAL A EXISTÊNCIA DE 

PREÇOS REGISTRADOS NÃO OBRIGA A 

CONTRATAÇÃO INTEGRAL DO OBJETO. 

Vistoria? 

☐ Obrigatória 

☒ Facultativa 

☒ Não se aplica 

Amostra/Demonstração? 

☐ Sim ☒ Não 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: 

Até 03 (três) uteis anteriores a data para a abertura da 

licitação. 

IMPUGNAÇÕES: 

Até 03 (três) uteis anteriores a data para a abertura da 

licitação. 

 

  

  

http://www.licitaçoes-e.com.br/
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copel.licitacao2021@gmail.com 
copel.licitacao2021@gmail.com  

 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (VEJA SEÇÃO X)  

REQUISITOS BÁSICOS  

(VEJA SEÇÃO V)  

REQUISITOS ESPECÍFICOS  

NÃO SE APLICA  

Grupo 1  

Adjudicação por item à licitante vencedora  

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para locação de veículos sem motorista 

para atender a Prefeitura e demais secretarias.  

Os licitantes que retirarem o edital deste Pregão Eletrônico no sitio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, 

solicito a V.Sª preencher o recibo de entrega deste Termo acima e enviar para o E-mail: 

copel.licitacao2021@gmail.com  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL/PMP-PI 

  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021.  

Processo Administrativo n° 10519/2021  

  

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Piripiri - PI, com sede na 

Avenida Dr Deputado Raimundo Holanda, S/N, bairro: Morro da Saudade, por meio da sua pregoeira e equipe 

de apoio, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com 

critério de julgamento (MENOR PREÇO POR ITEM), nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 

Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: À partir do dia 28/06/2021 às 17:00 horas. (HORÁRIO DE BRASÍLIA  
- DF).  

DO ENCERRAMENTO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 08/07/2021, às 08:00 horas. (HORÁRIO 

DE BRASÍLIA - DF).  

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A partir do dia 08/07/2021 às 09:00 horas (HORÁRIO DE 

BRASÍLIA- DF).  

ENDEREÇO ELETRÔNICO, LOCAL: www.licitaçoes-e.com.br - BANCO DO BRASIL S/A.  

Obs: Serão disponibilizados nos sites www.licitaçoes-e.com.br, www.tce.pi.gov.br e Portal da Prefeitura 

Municipal de Piripiri (todos os avisos, comunicados e esclarecimentos pertinentes ao al. Compete ao licitante 

acessar o site para obter as informações.  

1 - DO OBJETO  

 1.1 . Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para locação de veículos sem 

motorista para atender a Prefeitura e demais secretarias, conforme especificações contidas no termo de 

referência e edital.  

A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a 

participação em quantos itens forem de seu interesse.  

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste 

Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

1.3. No valor proposto estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do 

objeto.   

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista 

no orçamento:  

PREFEITURA  

http://www.licitaçoes-e.com.br/
http://www.licitaçoes-e.com.br/
http://www.licitaçoes-e.com.br/
http://www.licitaçoes-e.com.br/
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 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

UNID. 

ORÇAMENTÁRIA  
021.400 - SEAD  

PROJETO 

ATIVIDADE  
04.122.0031.2020.0000 – SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO  

ELEMENTO DE 

DESPESA  
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  

FONTE DE 

RECURSOS  
001- RECURSOS ORDINÁRIOS  

SEDUC  

 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

UNID. ORÇAMENTÁRIA  021.600 - FME  

PROJETO ATIVIDADE  12.361.0752.2052.0000  

ELEMENTO DE DESPESA  3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  

FONTE DE RECURSOS  001- RECURSOS ORDINÁRIOS  

SETAS  

 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

UNID. ORÇAMENTÁRIA  020.800 - FMTAS  

PROJETO ATIVIDADE  08.244.0172.2115.0000  

ELEMENTO DE DESPESA  3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  

FONTE DE RECURSOS  001- RECURSOS ORDINÁRIOS  

SESAM  

 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

UNID. ORÇAMENTÁRIA  02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS  

PROJETO ATIVIDADE  
10.301.0002.2036.0000 - SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
10.301.0002.2125.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS  

ELEMENTO DE 

DESPESA  
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  

FONTE DE RECURSOS  
001 - RECURSOS PRÓPRIOS  
214 – RECURSOS FEDERAIS  

  

3 - DO REGISTRO DE PREÇOS   
3.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que 

constam da minuta de Ata de Registro de Preços.  

4 - DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E EFETIVA PARTICIPAÇÃO:  

4.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de 

identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtida junto às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no 

País.   
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4.2. Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por 

instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e 

praticar todos os demais atos e operações no sistema.   

4.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar 

cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos 

e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  

4.4. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer 

pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, 

devidamente justificado.  

4.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A., ao provedor do sistema 

ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros.   

4.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao pregão eletrônico.   

4.7. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, observada data e horário limite estabelecidos.   

4.8. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas 

em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

4.9. Caberá ao fornecedor 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 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO  

5.1. Poderão participar deste Pregão somente microempresas e empresas de pequeno porte interessados cujo 

ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que preencham os requisitos de habilitação.  

 5.1.1  Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.  

 5.2.  Não poderão participar desta licitação os interessados:  

5.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;  

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

5.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação 

e responder administrativa ou judicialmente;  

5.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;  

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

liquidação;  

5.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;  
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5.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 

746/2014-TCU-Plenário).  

5.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do 

sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

5.4. Declaro que cumpro plenamente os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade 

com as exigências do instrumento convocatório. Manifesto, ainda, pleno conhecimento e aceitação de todas 

as regras do certame. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital.  

5.5.  As empresas interessadas em participar da presente licitação, deverão realizar o cadastramento no 

Sistema do Banco do Brasil através do portal www.licitações-e.com.br, nos termos previstos no Edital, 

mediante a inclusão das informações básicas relativas à constituição, localização e identificação societária da 

empresa ou pessoa física, entre outras, sendo obrigatório o comparecimento a um órgão cadastrador, o qual 

validará as informações registradas no Sistema (caso este procedimento tenha sido realizado), bem como, 

verificará a autenticidade de toda a documentação exigida e apresentada.   

5.8.  Os preponentes arcarão com todo o custo decorrente da elaboração e apresentação de suas propostas.  

6 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

  

6.1. 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, encerrar-se-á automaticamente a etapa de 

envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 

meio de chave de acesso e senha.  

6.3. 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, § 1º da LC nº 123, 

de 2006.  

6.4. 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.  

6.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema;  

6.6. 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.  

6.7. 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.  

  

7 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA    

7.1.  licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 

campos:  
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7.1.1. Valor unitário e total do item;  

7.1.2. Marca/ano/modelo;  

7.1.3. Fabricante;  

7.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência.  

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

7.3. 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 bens.  

7.4. 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.  

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

apresentação.  

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

públicas, quando participarem de licitações públicas;  

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 

ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado 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 Federal; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 

por sobre preço na execução do contrato.  

  

8- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES  

  

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 

horário e local indicados neste Edital.  

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 

apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.  

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes.  

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado 

a efeito na fase de aceitação.  

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

da fase de lances.  

 8.4.  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.  
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8.5. 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.  

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.  

8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e 

as regras estabelecidas no Edital.  

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema.  

8.8. O 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 mínimo de R$ 10,00 (dez) 

reais.  

8.8.1. 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.  

8.8.2. 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.  

8.8.3. 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.  

8.8.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente.  

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

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 

consecução do melhor preço.  

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

em primeiro lugar.  

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

lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.11. 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.  

8.12. 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.  

8.13. O Critério de julgamento adotado será o menor valor total do item, conforme definido neste Edital e seus 

anexos.  

8.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.  

8.15. 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.  

8.16. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 

fechada do modo de disputa aberto e fechado.  
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8.17. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 

art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:  

 8.17.1. no pais;  

 8.17.2. por empresas brasileiras;  

 8.17.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;  

8.17.4. 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.  

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

ou os lances empatados.  

8.19. 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.  

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

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

9 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA  

9.1. 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. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto 

n.º 10.024/2019.  

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

fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.  

9.2.1. 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 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.  

9.3. 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;  

9.4. 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;  

9.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da 

proposta.  

9.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no 

chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

9.5.2. 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 
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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.  

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

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

9.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para 

a sua continuidade.  

9.8. 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.  

9.8.1. 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.  

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

9.9. 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 nº 123, de 2006, seguindo-

se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.  

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

observado o disposto neste Edital.  

10 - DA HABILITAÇÃO 
10.1. 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) SICAF;  

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da  

União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.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.  

10.1.1. 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://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).  

10.1.2. 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.  

10.1.2.1. 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.  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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10.1.2.2. A tentativa de burlar será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros.  

 10.1.2.3.  O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.  

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

participação.  

10.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 

para aceitação da proposta subsequente.  

10.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.  

10.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF ou CARFOR para 

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação 

da proposta, a respectiva documentação atualizada.  

10.2.2. 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) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.  

10.3. 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 mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de inabilitação.  

10.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação 

dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.  

10.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos.  

10.6. Se o 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.  

10.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 

pertinentes à CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições.  

10.7. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a 

seguir, para fins de habilitação:  

10.8. Habilitação jurídica:  

10.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede;  

10.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade 

no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  

10.8.3. 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 sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;  
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10.8.4. 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;  

10.8.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial 

ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa 

ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração 

DREI.  

10.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 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 nº 5.764, de 1971;  

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

respectiva;  

10.8.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;  

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

respectiva;  

10.9. Regularidade fiscal e trabalhista:  

10.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso;  

10.9.2. 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 nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional e a Dívida 

da União (pessoa física) de todos os sócios.  

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

10.9.4. Prova de Regularidade fiscal perante as fazendas Públicas estadual e distrital/municipal.  

10.9.5. 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 5.452, de 1º de maio de 1943 e certidão conforme o artigo 5º da 

portaria 1421/2014 do MTE;  

10.9.6. O licitante detentor do menor preço, qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.  

10.9.7. 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.  

10.9.8. 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.  

10.9.9. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação 

do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.  
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10.9.10. 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.  

10.9.11. 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.  

10.10. Qualificação Econômico-Financeira.  

10.10.1   Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica. Para efeito de constatação da validade de tal certidão, será observado o prazo de validade 

constante na própria certidão bem como a execução patrimonial dos sócios. Caso a licitante esteja em 

recuperação judicial, será válida, para fins de qualificação econômico-financeira, a emissão de certidão, pela 

instância judicial competente, afirmando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar 

de procedimento licitatório, conforme Acórdão TCU nº 1201/2020 – Plenário.   

10.10.2. O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço patrimonial 

ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade, atestando a boa situação 

financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. Nº 88/15:  

LG= Liquidez Geral – superior a 1  

SG= Solvência Geral – superior a 1  

LC= Liquidez Corrente – superior a 1  

Sendo,  

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)  

SG= AT / (PC+PNC)  

LC= AC / PC Onde:  

AC= Ativo Circulante  

RLP= Realizável a Longo Prazo  

PC= Passivo Circulante  

PNC= Passivo Não Circulante  

AT= Ativo Total  

 10.10.3. As demonstrações contábeis apresentadas poderão ser submetidas à apreciação do Conselho Regional 

de Contabilidade.  

10.10.4. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, bem como os índices contábeis exigidos, 

deverão estar assinados por contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade.  

10.10.5. A licitante que apresentar índice econômico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente, deverá comprovar que possui capital mínimo ou 

patrimônio líquido mínimo não inferior ao percentual de 10%, calculado sobre o valor estimado da contratação 

ou item pertinente, por meio de Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.  
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10.11. Para fins de comprovação da capacidade técnica, a licitante deverá comprovar aptidão para o 

desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Termo de Referência, por 

meio da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando que a empresa licitante prestou serviço de locação de veículo.  

10.11.2.1. Serão aceitos atestados fornecidos em nome da empresa matriz ou da(s) eventual(is) empresa(s) 

filial(is);  

 10.12. OUTROS DOCUMENTOS:  

10.12.2. Declaração que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

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

10.12.3. Declaração que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;  

10.12.4. Declaração que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;  

10.12.5. Declaração que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores;  

10.12.6. Declaração que não 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°, XXXIII, da Constituição;  

10.12.7. Declaração que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.  

10.12.8. Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

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

10.9.  Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados nos 

termos do disposto no art. 26 do Decreto 10.024/2019.  

10.10 Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, 

os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, prazo de 04 (quatro) horas, após 

solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico.  

10.11 A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.  

10.12  Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos.  

10.13 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.  

 10.14 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.  

11.15 Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para 

habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.  

10.16 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno 

porte será exigida nos termos do disposto no art. 4º do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015.  
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10.17 No caso de inabilitação haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 

da proposta subsequente.  

10.18 Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor, no 

momento imediatamente posterior a fase de habilitação.  

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

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  

11.1. 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:  

11.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, 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.  

11.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.  

11.2. 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. 

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

procedência, vinculam a Contratada.  

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

global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).  

11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso 

de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.  

11.4. 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.  

11.5. 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; e 

deverá conter;  

11.5.1 Declaração de compromisso de execução dentro do município de Piripiri/PI, no prazo máximo 

continho no Termo de Referência contados da emissão da Ordem de Serviço, sem custos adicionais e 

independentes da quantidade.  

11.5.2 Termo de compromisso afirmando conhecer as regras do edital e seus anexos; que os veículos a 

serem utilizados estarão em nome da empresa, não sendo admitido a subcontratação; que estarão inclusos 

nos valores propostos todos os custos com manutenção ou possíveis danos; e que a empresa se 

responsabiliza pelo seguro ou a sua ausência, assumindo assim quaisquer ônus que possa surgir.  

11.6. Visando proteger a Administração Pública das situações acima mencionadas e com fundamento na 

Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), regulada pelo Dec. 8.420/2015, a licitante que vier a se sagrar 

vencedora, sob suas expensas, deverá apresentar junto a proposta ajustada o Programa de Integridade 

implementado, não cabendo a CONTRATANTE o ressarcimento destas despesas.  

11.6.1 O Programa de Integridade consiste no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, 

auditoria, controle e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de 

conduta, políticas e diretrizes com o objeto de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos 
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praticados contra a Administração Pública, devendo o Programa de Integridade ser estruturado, aplicado e 

atualizado de acordo com as características e os riscos atuais das atividades da contratada, a qual, por sua vez, 

deve garantir o constante aprimoramento e adaptação do referido Programa, visando a garantir a sua efetividade.  

11.6.2 Para que O Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa jurídica deverá apresentar:  

I - Relatório de Perfi l; e  

II - Relatório de Conformidade do Programa de Integridade.  

11.6.3 No Relatório de Perfil, a pessoa jurídica deverá:  

I - Indicar os setores do mercado em que atua em território nacional e, se for o caso, no exterior;   

II - Apresentar sua estrutura organizacional, descrevendo a hierarquia interna, o processo decisório e as 

principais competências dos setores;   

III - informar o quantitativo de Empregados, Funcionários e Colaboradores; IV - especificar e contextualizar as 

interações estabelecidas com a Administração Pública nacional ou estrangeira, destacando:  

a) importância da obtenção de autorizações, licenças e permissões governamentais em suas atividades;   

b) o quantitativo e os valores de contratos celebrados ou vigentes com Entidades ou Órgãos públicos no último 

ano;   

VI - Informar sua qualificação, se for o caso, como microempresa ou empresa de pequeno porte.   

11.6.4 No Relatório de Conformidade do Programa de Integridade, a pessoa jurídica deverá:   

I - Informar a estrutura do Programa de Integridade, com:   

a) indicação de quais parâmetros previstos nos Incisos do “caput” do art. 41 do Decreto 8.420/2015 foram 

implementados;   

b) descrição de como os parâmetros previstos na alínea “a” deste Inciso foram implementados;  

c) explicação da importância da implementação de cada um dos parâmetros previstos na alínea “a” deste Inciso, 

frente às especificidades da pessoa jurídica, para a mitigação de risco de ocorrência de atos lesivos constantes 

do art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;  

II - Demonstrar o funcionamento do Programa de Integridade na rotina da pessoa jurídica, com histórico de 

dados, estatísticas e casos concretos; e III - demonstrar a atuação do Programa de Integridade na prevenção, 

detecção e remediação do ato lesivo objeto da apuração.   

§ 1º A pessoa jurídica deverá comprovar suas alegações, devendo zelar pela completude, clareza e organização 

das informações prestadas.   

§ 2º A comprovação pode abranger documentos oficiais, correios eletrônicos, cartas, declarações, 

correspondências, memorandos, atas de reunião, relatórios, manuais, imagens capturadas da tela de 

computador, gravações audiovisuais e sonoras, fotografias, ordens de compra, notas fiscais, registros contábeis 

ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.  

11.6.5 O Programa de Integridade que for implementado de forma meramente formal e que se mostre 

absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorrência de atos lesivos previstos na Lei Federal nº 12.846/2013 

não será considerado para fins de cumprimento.  

11.6.6 As ações e as deliberações do executor do contrato não implicará interferência na gestão das 

empresas nem ingerência nas suas competências, se aterão apenas à responsabilidade de aferir o 

cumprimento do disposto na Lei, o que se dá mediante prova documental emida pela contratada, 

comprovando a implantação do Programa de Integridade. 

11.7 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 

disponíveis na internet, após a homologação.  

11.8. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada  
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12 - DOS RECURSOS  
12.1. 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 sessenta 

minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.  

12.2. 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, fundamentadamente.  

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

de admissibilidade do recurso.  

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 

desse direito.  

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente 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.  

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

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital.  

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

  

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta:  

13.1.1. 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.  

13.1.2. 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, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

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

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

procedimento licitatório.  

13.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.  

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório, nos termos do disposto no inciso V do caput do 

art. 13 e art.45 do Decreto 10.024/2019.  
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14.2. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente 

instruído à autoridade superior e propor a homologação, nos termos do disposto no inciso IX do caput do art. 

17 e art.46 do Decreto 10.024/2019.  

15 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a 

partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-

se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata 

de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência 

postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, a contar da data de seu recebimento.  

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(es), durante o 

seu transcurso, e desde que devidamente aceito.  

15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os 

grupos de itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) 

item(ns)/grupos, as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.  

15.5. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitaram aderir a Formação 

do Cadastro de Reserva. Cotar os bens ou serviços 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. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.  

15.6. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da sua publicação.  

15.7. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura e publicação no 

Diário Oficial dos Municípios.  

16 - DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE  

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato 

ou emitido instrumento equivalente.  

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) 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.  

16.2.1. 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 digitalmente ou aceite no prazo de 03 (três) dias, a contar da data 

de seu recebimento.  

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.  
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16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica 

no reconhecimento de que:  

16.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 

disposições da Lei nº 8.666, de 1993;  

16.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;  

16.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da 

Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.  

16.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável conforme previsão no Art. 57, 

da Lei 8.666/93, estabelecido no instrumento contratual ou no termo de referência.  

16.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições 

de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato 

ou da ata de registro de preços.  

16.6. 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 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 ou 

a ata de registro de preços.  

17 - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL  

  

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo 

de Referência, anexo a este Edital.  

18 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO  

18.1  Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência.  

19- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  
  

  

19.1.  As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  

20 - DO PAGAMENTO  

  

20.1.  As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este  

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
Edital.  
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21.1.1.  Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

que: não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro 

do prazo de validade da proposta;  

21.1.2.  não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;  

21.1.3.  apresentar documentação falsa;  

21.1.4.  deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  

21.1.5.  Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

21.1.6.  No mantiver a proposta;  

21.1.7.  Cometer fraude fiscal;  

21.1.8.  Comportar-se de modo inidôneo;  

21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para 

registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.  

21.3. 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.  

21.4.  O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

21.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação;  

21.4.2. Multa de 05.% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 

licitante;  

21.4.3. 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;  

21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Municipal e descredenciamento no 

CARFOR, pelo prazo de até cinco anos;  

21.5. 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;  

21.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.  

21.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa 

tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º 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.A 

apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 

seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  
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21.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes 

de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

21.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a 

União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.  

21.10. 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 nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.  

21.11. 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.  

21.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CARFOR.  

21.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.  

22- DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

22.1. Após a Homologação da licitação, a autoridade competente disporá da ferramenta de formação de 

Cadastro Reserva (SRP).  

22.2. Na Homologação do Item ou (dos itens ou do grupo), a Autoridade Competente informa data/hora do 

FIM do Cadastro de Reserva, (mínimo de 24hs).  

22.3. O sistema enviará um e-mail a todos os fornecedores com propostas NÃO RECUSADAS para que eles 

possam aderir ao Cadastro de Reserva pelo preço do primeiro colocado desconsiderando margem de 

preferência (exceto para o(s) fornecedor (es) vencedor(es) do item).  

22.4. Caso o fornecedor estiver apto e tiver interesse em aderir ao cadastro de reserva, deverá clicar em 

PARTICIPAR. Ao clicar em participar o sistema apresentará tela onde o fornecedor irá selecionar o item a 

participar do cadastro de reserva.  

22.5. O referido cadastro de reserva poderá ser visualizado pelo cidadão na consulta pública de visualização 

de ata.  

23- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

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

poderá impugnar este Edital.  

23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail copel.licitacao2021@gmail.com 

ou por petição dirigida ou protocolada no endereço www.piripiri.pi.gov.br.  

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir 

sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.  

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

23.5. 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.  

http://www.floriano.pi.gov.br/
http://www.floriano.pi.gov.br/
http://www.floriano.pi.gov.br/
http://www.floriano.pi.gov.br/
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23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data 

de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital 

e dos anexos.  

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

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

pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.  

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

participantes e a administração.  

24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

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

24.2. 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.  

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

Brasília – DF.  

24.4. 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.  

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

24.6. 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.  

24.7. 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.  

24.8. 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.  

24.9. 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.  

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

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.  

24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.piripiri.pi.gov.br, BB Ilicitações- 

e), TCE/PI, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço copel.licitacao2021@gmail.com nos dias 

úteis, no horário da 7:30 ás 13:30 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.  

24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

24.12.1. ANEXO I - Termo de Referência  

24.12.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato  

http://www.floriano.pi.gov.br/
http://www.floriano.pi.gov.br/
http://www.floriano.pi.gov.br/
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24.12.3. ANEXO III – Declaração de Fato Superveniente Impeditivo  

24.12.4. ANEXO IV – Declaração de Inexistência de Empregados Menores  

24.12.5. ANEXO V – Declaração de Enquadramento  

24.12.6. ANEXO VI - Modelo de Carta-Proposta para Fornecimento  

24.12.7. ANEXO VII - Minuta de Ata de Registro de Preços.  

  

PIRIPIRI- PI, 24 de junho de 2021.  

  

  

Poena Lívia Bonfim Silva 

Pregoeira  
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERENCIA  

  

1. JUSTIFICATIVA:  

  

Entendendo, que as Secretarias não dispõem de frota própria de veículos para suprir as necessidades diárias, 

a administração recorre-se a terceirização destes serviços, por meio de procedimento licitatório onde se 

busque uma proposta que melhor atenda às necessidades da administração municipal, destro dos princípios 

da legalidade para a execução dos serviços e segurança de seus usuários.  

  

A contratação desta modalidade de serviço é demonstrada vantajosa por vários estudos que a confrontam 

contra sua alternativa, que seria a aquisição. Esta demandaria a compra do bem, sua manutenção, gestão 

operacional mais complexa (incluindo contratação de seguros, administração de multas, controles diversos), 

desmobilização do bem adquirido ao fim de sua vida útil. Implicaria também na contratação e gestão de 

pessoal, entre outros. A contratação do serviço por outro lado, gera a otimização do tempo de trabalho, 

tornando mais ágil o atendimento às demandas dos órgãos públicos, e consequentemente da população, pois 

possibilita sempre o uso de equipamentos revisados e que são substituídos imediatamente em caso de defeito 

ou sinistro.  

  

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO  

2.1. O objeto a ser contratado configura serviço de natureza continuada e será prestado no prazo de 12 (doze) 

meses podendo haver renovação por iguais e sucessivos períodos ao limite de 60 (sessenta) meses e ainda 

por excepcionalmente por mais 12 ( doze ) meses, desde que fundamentado pela autoridade competente. Na 

forma do art. 57, II da Lei 8.666/93.  

2.2. Poderá ocorrer ainda contratações para deslocamentos diários, de acordo com o interesse da 

Administração, devidamente justificado.  

2.3. Fundamentação da contratação: A presente contratação tem como fundamento a solicitação e o Termo de 

Referencia que subsidiam este Procedimento licitatório.  

  

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

  

3.1. Aplicam-se à contratação proposta as seguintes disposições:  

3.1.1. Lei nº 10.520/2002: institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do 

Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de 

bens e serviços comuns, e dá outras providências;  

3.1.2. Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores (no que couber): regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências;  

3.1.3. Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.  

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

  

4.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta;  

4.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando 

em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis;  

4.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 

serviços, fixando prazo para a sua correção;  
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4.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no 

Edital e seus anexos;  

4.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada.  

4.6. Manter os veículos utilizados abastecidos com combustíveis (gasolina, álcool ou Diesel).  

4.7. Providenciar a guarda de veículo em garagem ou estacionamentos apropriados;  

4.8. Quando ocorrer acidente o condutor do veículo deverá providenciar o Registro da Ocorrência Policial;  

4.9. Proceder vistorias inicial e final nos veículos locados, para recebimento e entrega nas mesmas condições;  

4.10. Não utilizar o veículo para transporte de passageiros ou de cargas acima dos limites de capacidades 

estabelecidos na legislação vigente ou pelos fabricantes dos veículos;  

4.11. Rescindir o Contrato pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78 do edital e nas formas previstas no artigo 

80, todos da Lei 8.666/93.  

4.13. Responsabilizar-se pela eventuais notificações e infrações de transito quando de responsabilidade dos 

motoristas da CONTRATANTE, devendo esta adotar as devidas providencias para o ressarcimento ao erário.  

4.13.1 O pagamento das multas a que se refere o item anterior ocorrerá diretamente à contratada, a título de 

reembolso, mediante solicitação em processo apartado.  

4.14 A época da contratação a empresa deverá comprovar que os veículos deverão ter a propriedade 

comprovada em nome da empresa CONTRATADA.  

  

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

  

5.1. A contratada ficará obrigada a fazer a entrega dos veículos for quando requisitado no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias, contados a partir da emissão e envio da Ordem de Fornecimento.  

5.1.2 Fornecer os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a 

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer 

os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas 

neste Termo de Referência e em sua proposta; 

5.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal 

do contrato, os bens objeto da locação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais empregados;  

5.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 

e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a 

descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos;  

5.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor;  

5.5. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com os 

Equipamentos de Proteção Individual - EPI, e de Segurança e prevenção conforme normas do órgão de saúde 

competente em prevenção ao NOVO CORONA VIRUS quando for o caso;  

5.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 5.7. 

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;  

5.8. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar 

atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer 

ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;  

5.9 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;  

5.10 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  
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5.11 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

5.12 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;  

5.13 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para 

o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º 

do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.  

5.14 Assumir ainda todas as obrigações conforme Minuta do Termo Contratual e da Ata de Registro de Preços.  

5.15 Deverá a empresa contratada prestar os serviços, objeto desta licitação no prazo de até 05 (cinco) dias 

consecutivos, para os itens de cotação mensal, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho 

– NE, nas condições estipuladas na proposta de preços, no endereço da Contratante ou ainda outro prazo 

conforme interesse da administração e disponibilidade da empresa,  

5.16 Programa de manutenção preventiva e corretiva do veículo em serviço, conforme especificação do 

fabricante com substituição do veículo (se não houver conserto) no menor prazo, por igual ou similar, em casos 

de avaria ou manutenção, respeitando-se o limite de até 24 (vinte e quatro) horas, se o veículo estiver dentro 

do perímetro de Piripiri.  

5.17 Responsabilizar-se por toda e qualquer despesa que tiver de realizar para o fiel cumprimento do contrato, 

inclusive as relativas a seguro, conservação, operação e manutenção preventiva e corretiva dos veículos.  

5.18 Manter e preservar a secretaria a salvo de quaisquer demandas, queixas, reivindicações ou reclamações 

de qualquer natureza, em decorrência da execução dos serviços objeto do contrato.  

5.19 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em consonância com o disposto no art. 55, 

inciso XIII da Lei nº 8.666/93.  

5.20 As empresas participantes deverão encaminhar junto a proposta ajustada declaração que à época 

da Contratação deverão realizar a transferência e licenciamento de registros dos veículos no Estado 

do Piauí, Lei Estadual Nº 7435 de 28 de dezembro de 2020, no prazo máximo de 90 (noventa) dias.  

   

6. SUBCONTRATAÇÃO  

6.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.  

  

7. CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO  

  

7.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato será de reponsabilidade de servidor 

designado. E consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 

necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais 

representantes da Contratante, especialmente designados para esse fim.  

7.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle 

da execução dos serviços e do contrato.  

7.3. A verificação da adequação da prestação dos serviços deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste Termo de Referência.  

  

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

8.1. As despesas decorrentes da contratação da presente licitação, correrão a cargo da seguinte dotação 

orçamentária:  

PREFEITURA  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   

UNID. ORÇAMENTÁRIA   021.400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD  
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PROJETO ATIVIDADE  04.122.0031.2020.0000  –  SUPERINTENDENCIA  DE  

ADMINISTRAÇÃO  

ELEMENTO DE DESPESA  3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  

JURÍDICA  

FONTE DE RECURSOS  001- RECURSOS ORDINÁRIOS  

  SEDUC  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

UNID. ORÇAMENTÁRIA   021.600 - FUNDO MUNICIPAL DE - FME  

PROJETO ATIVIDADE  12.361.0752.2052.0000 - SUPERINTENDENCIAS DE ENSINO  

FUNDAMENTAL  

ELEMENTO DE DESPESA  3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  

JURÍDICA  

FONTE DE RECURSOS  001- RECURSOS ORDINÁRIOS  

               SETAS  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

UNID. ORÇAMENTÁRIA   020.800 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -   

FMTAS  

PROJETO ATIVIDADE  08.244.0172.2115.0000 - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRABALHO E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL.  

ELEMENTO DE DESPESA  3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  

FONTE DE RECURSOS  001- RECURSOS ORDINÁRIOS  

SESAM  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

UNID. ORÇAMENTÁRIA   02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS  

PROJETO ATIVIDADE  10.301.0002.2036.0000  -  SUPERINTENDENCIA  DO 

 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   
10.301.0002.2125.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS 

AÇÕES DO SUS  

ELEMENTO DE DESPESA  3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  

FONTE DE RECURSOS  001 - RECURSOS PRÓPRIOS  

214 – RECURSOS FEDERAIS  

9. PAGAMENTO  

9.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 

Nota Fiscal/Fatura.  

9.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e definitivo do serviço, nos 

seguintes termos:  

9.2.1. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar 

toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;  
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9.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, 

condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos bens 

efetivamente entregues.  

9.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma 

forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde 

a data de seu vencimento até o efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

 I=(TX/100) 365    

EM = I x N x VP, sendo:  

I = índice de atualização financeira;  

TX= Percentual de taxa de juros de mora anual; EM=Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela 

a ser paga.  

10. REAJUSTE  

  

10.1. O preço consignado no contrato será corrigido – revidado, anualmente, observado o interregno mínimo 

de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do ÍNDICE  

GERAL DE PREÇOS DE MERCADO – IGPM, conforme os casos previstos na Lei 8.666/93;  

10.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 

financeiros do último reajuste.  

10.3. O reajuste deverá ser requisitado pela contratada durante a vigência contratual e antes da formalização 

de possíveis prorrogação, sob pena da preclusão lógica do direito.  

  

11. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  

  

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.  

11.2. A futura CONTRATADA será obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do contrato.  

11.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

  

12. DOS ITENS  

  

12.1 Os serviços serão julgados POR ITEM  

  

13. DA HABILITAÇAO  

  

13.1 As empresas deverão apresentar os seguintes documentos comprobatórios de habilitação e qualificação:  

 13.2.1  Para Habilitação Jurídica:  

 13.2.1.1  Registro comercial, no caso de empresa individual;  

13.2.1.2 Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no órgão competente, 

em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 

de documentos comprobatórios da eleição dos atuais administradores;  
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13.2.1.3 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em  funcionamento no  

País, e  ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir.  

13.2.1.4  Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da cidade onde está sediada a 

empresa.  

  

13.1.5 Para Qualificação Econômico-Financeira:  

13.1.5.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo Cartório de 

Distribuição da sede da licitante, expedida nos últimos 30 dias que anteceder a abertura da licitação;  

13.1.2.2) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social exigível na forma da  lei,  

que  comprove a boa e regular situação financeira da empresa. Admite-se a apresentação de balanço de 

abertura, para as empresas com menos de 01(um) exercício financeiro.  

  

a.2.A Empresa deverá apresentar os cálculos da boa e regular situação financeira através da aplicação da 

fórmula abaixo designada:  

  

a.2.1) Índice de liquidez corrente ( LC ),   

a.2.2) igual ou  maior que 1, apurado pela equação: Ativo circulante ( AC) dividido por passivo circulante ( PC 

);  

ou seja : LC =   

PC  

a.2.3) Índice de liquidez geral ( LG ), igual ou maior que 1, apurado pela equação: (ativo circulante (AC ) + 

realizável a longo prazo ( RLP) dividido por (passivo circulante ( PC ) + exigível a longo prazo(ELP); ou seja:  

  

LG = AC + RLP ≥1  

PC + ELP  

  

a.3)  Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim 

apresentados:  

a.3.a) publicados em Diário Oficial , com o devido registro na Junta Comercial;  

a.3.b) publicados em jornal de grande circulação, com o devido registro na Junta Comercial ;  

a.3.c) registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou;  

a.3.d) por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma 

da IN n° 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC de 01 de agosto de 1997, art. 6º,  

acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o 

original do Diário, para cotejo pelo pregoeiro, fica dispensada a inclusão na documentação dos seus Termos 

de Abertura e de Encerramento do Livro em questão.  

a.3.e) Balanço Patrimonial por meio do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.  

a.3 ) Comprovar que possui Capital Social mínimo de 10% ( dez por cento ) do valor estimado para a 

contratação para o Item que pretende concorrer.  

  

 13.1.6  Para Regularidade Fiscal:  

 13.1.6.1  Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda;  
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13.1.6.2 Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo  à  sede  da  licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste edital;  

13.1.6.3 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 nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional.e o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS) demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por  lei;  

13.1.6.4 Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Estadual, Municipal ou do  Distrito 

Federal do domicílio/sede da licitante.  

 13.1.7  Para Qualificação Técnica:  

13.1.7.1 Para fins de comprovação da capacidade técnica, a licitante deverá comprovar aptidão para o 

desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Termo de Referência, por meio da 

apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando que a empresa licitante prestou serviço de locação de veiculo sem motorista.  

13.1.7.2 Serão aceitos atestados fornecidos em nome da empresa matriz ou da(s) eventual(is) empresa(s) 

filial(is);  

  

 13.1.8.  Outras Comprovações.  

13.1.8.1 Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que 

se encontra  em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme exigência do art. 7º, XXXIII da 

Constituição Federal;  

13.1.8.2  Declaração positiva elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 

assegurando da existência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do 

art. 32, § 2º, da  Lei  nº 8.666/93;  

13.1.8.3 Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 

assegurando que a mesma atende as normas relativas à saúde e segurança do trabalho.  

 13.1.8.4  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT – Conforme Lei Federal nº 12.440/2011.  

13.1.8.5 As empresas participantes deverão encaminhar declaração que à época da Contratação deverão 

realizar a transferência e licenciamento de registros dos veículos no Estado do Piauí, Lei Estadual Nº 7435 de 

28 de dezembro de 2020.  

13.1.8.6 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da licitação, 

quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.  

13.1.8.5 A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, 

a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação, salvo motivo 

devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro.  

13.1.5.9 Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante,  com  o  número  do  CNPJ  e  

respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se  aceitará, portanto, que  alguns 

documentos se refiram à matriz e outros à filial.  
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14 – DEMAIS RESPONSABILIDADES E DISPOSIÇÕES  

14.1 Quanto ao médio de consumo serão levados em consideração consumo por litro em GAS-C e/ou 

ETANOL.  

14.2 Quanto a potência mínima e o Tork exigidos serão levados em consideração GAS-C e/ou ETANOL.  

14.3 Nos lotes referentes ao veículo HATC POLPULAR serão aceitos veículos com cambio automático ou 

manual mínimo 5 marchas;  

14.4 Não há quilometragem franqueada, os veículos possuem KM LIVRE;  

14.5 As despesas referentes a manutenção preventiva ou corretiva serão de responsabilidade da Contratada, 

devendo adotar total e qualquer medida no sentido de manter os veículos em perfeitas condições de uso e 

segurança por todos seus elementos, equipamentos entre outros, justificado, quanto a forma e preços e 

autorizado pelo Fiscal do Contrato.  

14.6  Em caso de ocorrência de sinistros, o motorista ou servidor indicado pelo fiscal do contrato , será 

responsável para ser preenchido o laudo pericial ou o registro da ocorrência policial entrando em contato com 

a Contratada para as devidas providências cabíveis;  

14.7  O Fiscal do contrato será o responsável para comunicar à Contratante o motorista, com a cópia da 

Carteira Nacional de Habilitação para os casos de infrações de trânsito.  

14.8  Quanto ao ressarcimento pelas despesas decorrentes de infrações de trânsito, estas deverão ser 

solicitadas pela CONTRATADA em processo apartado, cabendo a CONTRATANTE as devidas medidas 

cabíveis junto a quem deu causa para o devido desconto.  

  

RELAÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADES  

  

  

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA LOCAÇÃO COTAÇÃO MENSAL COM SUAS RESPECTIVAS 

CARACTERÍSTICAS, SEM MOTORISTA  

  

  

ITEM  ESPECIFICAÇÃO  

Unid. Quant. 

V. Unitário  V. mensal  

  

  

V. total ( 12  

 

      meses)  
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01 VEÍCULO TIPO PICK-UP 4x4, CABINE 

DUPLA, 4 portas, ar condicionado, 

câmbio automático, Kit Multimídia, rádio 

FM/AM, entrada USB, farol de neblina, 

sensor de farol, computador de bordo, 

vidros elétricos traseiros, vidros elétricos 

dianteiros, bancos de couro ajuste 

elétrico, desemb. Traseiro, freios ABS, 

piloto automático, volante com regulagem 

de altura, travas elétricas, Torque mínimo 

(kgf.m) 42,5, Suspensão dianteira e 

traseira, Consumo mínimo cidade (km/l) 

8.5, Consumo mínimo estrada (km/l) 10,5, 

Câmbio automática de 6 marchas, Tração 

4x4, Direção mínima hidráulica/ elétrica, 

Comprimento mínimo (mm) 5.200, 

Entreeixos mínimo (mm) 3.080, potência 

mínima 2.8 - 170 cv, combustível diesel, 

Tanque mínimo (L) 75, airbag motorista, 

airbag passageiro, airbag lateral , controle 

de tração , distribuição eletrônica de 

frenagem, com capacidade mínima de 

carga mínima 1000 kg, (não superior a 5 

anos de fabricação ) (sem motorista). 

Und  8  R$8.918,00  R$       71.344,00  R$ 856.128,00  

02 VEÍCULO UTILITÁRIO, cabine simples, 

2 (duas) portas, Motorização mínima 1.4 

, Combustível Álcool e Gasolina, 

Potência mínima 85 cv, Torque mínimo 

(kgf.m) 12,4, Consumo mínimo cidade 

(km/l) 10,5 , Consumo mínimo estrada 

(km/l) 12, Câmbio manual de 5 marchas , 

Tração dianteira, Direção mínima 

hidráulica, Suspensão dianteira e 

traseira, Comprimento mínimo (mm) 

4.400, Tanque mínimo (L) 52, Entre-

eixos mínimo (mm) 2.700, Capacidade 

para 2 ocupantes, airbag motorista , 

freios ABS , airbag passageiro, 

distribuição eletrônica de frenagem, 

desemb. Traseiro, vidros elétricos 

dianteiros, ar- condicionado, capacidade 

mínima de carga 600 kg, (não superior a 

5 anos de fabricação ) (sem motorista). 

Und  5  R$4.245,00  R$       21.225,00  R$ 254.700,00  

03 VEICULO TIPO SEDAN POPULAR,  

Motorização mínima 1.0, Combustível 
Álcool e Gasolina, Potência mínima 80 
cv, Torque mínimo (kgf.m) 9.3, Consumo 
mínimo cidade (km/l) 12,5 , Consumo 
mínimo estrada (km/l) 13,9 , Câmbio 
manual mínimo de 5 marchas,  

Und  10  R$4.133,33  R$       41.333,33  

  

  

  

R$ 496.000,00  
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 Tração dianteira, Direção mínima 
hidráulica/ hidroelétrica/ elétrica, 
Suspensão dianteira e traseira, 
Comprimento mínimo (mm) 4.200, 
Tanque mínimo (L) 48, Entre-eixos 
mínimo (mm) 2.450, Porta-Malas mínimo 
(L) 450, Capacidade para 5 ocupantes, 
airbag motorista, alarme, freios ABS, 
airbag passageiro, distribuição eletrônica 
de frenagem, ar- condicionado, travas 
elétricas, vidros elétricos dianteiros, 
desemb. Traseiro, ar-  
condicionado, travas elétrica, (não 

superior a 5 anos de fabricação ) (sem 

motorista).   

     

04 VEÍCULO MINIVAN, capacidade 

mínima de 7 (sete) lugares, motor no 

mínimo 1.4, com ar condicionado e 

direção hidráulica, flex. É de 

responsabilidade da CONTRATADA 

efetuar manutenções corretivas e 

preventivas do veículo, inclusive 

reposição de pneus. (não superior a 5 

anos de fabricação ) (sem motorista).  

Und  9  R$6.250,00  R$       56.250,00  R$ 675.000,00  

   Valor Mensal  R$ 190.152,33    

   Valor Anual   R$2.281.828,00  

  

  

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência.  

  

  

Piripiri (PI), 23 de junho de 2021.  

  

  

José Antonio de Carvalho Sobrinho  

Superintendente Administrativo da SEAD  

  

  

Dirceu do Nascimento Martins  

Superintendente Administrativo e Financeiro da SEDUC  

  

  

Valdinar Brito de Carvalho  

Superintendente Administrativo da SESAM  

  

  

  

Antonio Marcos Nere  

Superintendente da SETAS  
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 Aprovação do Termo de Referência:    

  

  

  

Cínthia Cristina de Resende Sousa  

Secretária Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social  

  

  

  

Gabriel Mauriz de Moura Rocha  

Secretário de Saúde Municipal  

  

  

  

Tânia Marilda de Oliveira Monteiro Lima  

Secretária de Educação Municipal  

  

  

José Gomes do Amaral Neto  

Secretário de Administração - SEAD  
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ANEXO II  

  

 MINUTA DO CONTRATO Nº   /   

  

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIRIPIRI-PI, POR INTERMÉDIO DA XXXXXXXX  

E  A EMPRESA  , Pregão eletrônico para o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx para atender as necessidades do 

município de PIRIPIRI-PI, conforme especificações constantes do termo referente do edital.  

  

Aos XX dias do mês de XXXX do ano de dois mil e vinte e um (2021), nesta cidade de Piripiri, Estado do Piauí, 

de um lado a XXXXXXX, através do seu FUNDO MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público interno, 

doravante chamada abreviadamente de CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob nº 1XXXXXX, estabelecida no 

Centro Administrativo, S/N, Campo das Palmas - Piripiri – PI, neste ato representada pela XXXXXXX, XXXXX, 

portadora do CPF nº XXXX, RG sob nº XXXX SSP-PI, no uso da competência que lhe  

foi atribuída regimentalmente, e, em sequência,  designado  simplesmente  CONTRATANTE  e,  de  outro  lado  

a  empresa  , inscrita no C.N.P.J.(MF)    sob    o    n.º   ,    estabelecida    na    cidade    

de   ,    à    Rua   ,   que   apresentou   os   documentos   exIgidos   por   lei,   neste   ato   representado 

por  , e daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, têm, entre si, justo e avençado e celebram, 

por força do presente instrumento, e em conformidade com o disposto no artigo 60 e ss, da Lei n.º 8.666/93, 

CONTRATO para o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx para atender as necessidades do município de PIRIPIRI-

PI, conforme especificações constantes do termo referente do edital, e da proposta da contratada, integrantes 

do procedimento licitatório em epígrafe, em observância às disposições da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/02, 

Decreto n° 10.024/2019 e das demais normas aplicáveis, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1 Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para locação de veículos sem motorista para 

atender a Prefeitura e demais secretarias, conforme especificações e demais exigências previstas neste edital 

e seus anexos, como se aqui estivessem transcritos.  

1.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões 

que se fizerem no objeto contratual até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, nos termos do 

artigo 65, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

1.3 A CONTRATADA executará as prestações de serviços rigorosamente de acordo com os prazos e termos 

deste contrato e documentos dele integrantes.  

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES E PRAZOS DE FORNECIMENTO DO OBJETO  

1 Os veículos deverão ser entregues de acordo com as necessidades das secretarias solicitantes.  

1.1 A autorização de fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa da secretaria solicitante, através 

da secretaria requisitante, cabendo à mesma todos os atos burocráticos indispensáveis a uma regular 

administração.  

2. A contratada ficará obrigada a fazer a entrega dos veículos for quando requisitado no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da emissão e envio da Ordem de Fornecimento.  

3. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no local a ser indicado pela contratante, correndo por 

conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
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previdenciários decorrentes do fornecimento e/ou substituições indicadas pela equipe ou pessoa 

designada para recebimento.  

4. O objeto desta licitação será recebido provisoriamente, caso se constate real necessidade, no local e 

endereço indicados pela contratante, para verificação da conformidade do objeto com as condições, 

especificações e exigências do edital.  

5. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no comprovante respectivo, a data, o nome, o 

cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial do 

servidor do Contratante responsável pelo recebimento.  

6. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  

6.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 

rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

6.1.1. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente contratado;  

6.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir 

a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

6.2.1. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

do Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente contratado.  

6.3. Outro prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízos para a Administração.  

7. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente uma vez verificado o atendimento integral da quantidade 

e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo 

servidor responsável ou equipe designada.  

8. O quantitativo dos serviços fixados Termo de Referência não obriga a Administração a adquirir o total 

estimado, não existindo direito adquirido quanto ao fornecimento integral das quantidades descritas.  

9. O transporte dos veículos, até o local de entrega, desde a origem até o destino final, será providenciado 

pela CONTRATADA, às suas expensas e riscos, dentro de prazos e condições estabelecidas no Contrato.  

10. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos ou perdas ocorridas com os 

materiais durante o transporte, cabendo a este providenciar sua substituição sem quaisquer ônus para a 

PREFEITURA, não representando estas substituições razão para prorrogação dos prazos de 

fornecimento estabelecidos neste Contrato.  

11. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pela adoção de todas as medidas de segurança 

necessárias para a execução do objeto.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO  

1. O valor global do presente CONTRATO é de R$  (  ), para todo o período de sua 

vigência, conforme valores expressos na proposta vencedora.  

 CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 1  As despesas correrão por conta de recursos oriundos, conforme segue:  
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PREFEITURA  

 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

UNID. ORÇAMENTÁRIA  021.400 - SEAD  

PROJETO ATIVIDADE  04.122.0031.2020.0000 – SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO  

ELEMENTO DE DESPESA  3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  

FONTE DE RECURSOS  001- RECURSOS ORDINÁRIOS  

SEDUC  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

UNID. ORÇAMENTÁRIA  021.600 - FME  

PROJETO ATIVIDADE  12.361.0752.2052.0000  

ELEMENTO DE DESPESA  3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  

FONTE DE RECURSOS  001- RECURSOS ORDINÁRIOS  

SETAS  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

UNID. ORÇAMENTÁRIA  020.800 - FMTAS  

PROJETO ATIVIDADE  08.244.0172.2115.0000  

ELEMENTO DE DESPESA  3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  

FONTE DE RECURSOS  001- RECURSOS ORDINÁRIOS  

SESAM  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   

UNID. ORÇAMENTÁRIA  02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS  

PROJETO ATIVIDADE  

10.301.0002.2036.0000 - SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE  
10.301.0002.2125.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS 

AÇÕES DO SUS  

ELEMENTO DE DESPESA  3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  

FONTE DE RECURSOS  
001 - RECURSOS PRÓPRIOS  

214 – RECURSOS FEDERAIS  

  

 CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO E DA VIGÊNCIA  

1. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à secretaria solicitante, mensalmente, requerimento 

solicitando o pagamento devidamente acompanhado da fatura/nota fiscal devidamente atestada pelo setor 

requisitante e cópia da Nota de Empenho.  

2. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de entrada do 

requerimento e fatura-recibo no protocolo do órgão/ente contratante, ou em outro prazo que poderá ficar 

ajustado com o contratante, inclusive quanto aos parcelamentos.  
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3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas 

correções.  

4. Os pagamentos serão feitos através de transferência bancária na conta corrente da contratada, que 

deverá indicar a instituição bancária, agência, localidade, conta corrente, para que seja feito o critério 

correspondente. Estas informações devem constar da nota fiscal ou nota fiscal/fatura.  

5. Consoante disposto no Art. 40, XIV alíneas "c" e "d" da Lei nº 8.666/93, nos pagamentos realizados fora 

do prazo máximo fixado no item 2 acima, poderão incidir juros e correções na forma prevista na legislação.  

5.1 No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será 

atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.  

5.2 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes 

restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo o Município por quaisquer 

encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.  

5.3 A contratada não receberá pagamento enquanto houver pendências de obrigações que tenham sido 

impostas em virtude de penalidades ou inadimplemento. Cessadas estas causas, os pagamentos serão 

retomados sem que haja qualquer direito a atualização monetária.  

6. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados: a) 

Certidão Negativa de Débitos CNDT;  

b) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Material – FGTS  

c) Certidão de Regularidade Fiscal com as Fazendas: Federal, Municipal e Estadual.  

7.  O presente Contrato terá vigência a partir de sua assinatura e plena eficácia a partir da publicação de 

seu extrato no Diário Oficial dos Municípios, com duração de até         de   de   ,  podendo 

 ser prorrogado nos casos autorizados na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores se for o 

caso.  

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

1. Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos 

necessários para tanto.  

2. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por 

dolo ou culpa, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por seus 

prepostos, em idênticas hipóteses.  

3. Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da 

contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga, na forma da legislação vigente.  

4. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que darão origem ao 

contrato.  

5. A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos materiais/serviços 

fornecidos, bem como, efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas de qualquer 

material entregue comprovadamente inutilizável.  

6. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos 

trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos 
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materiais/serviços, respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei nº 8.666/93 com suas 

alterações;  

7. Garantir os preços cotados pelo período de 60 (sessenta) dias;  

8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da 

CONTRATANTE;  

9. Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de acordo com as especificações 

constantes da proposta e/ou instruções do contrato;  

10. Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do contrato, qualquer 

anormalidade verificada;  

11. Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Administração 

e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente;  

12. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o ônus decorrente, 

independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE;  

13. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência 

ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do contrato.  

14. Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber comunicações 

ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da Lei nº 8.666/93;  

15. Informar na proposta a razão social, CNPJ, endereço completo, bem como o número de sua conta, o 

nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber seus créditos;  

16. Informar na proposta a qualificação do Representante autorizado a firmar o contrato, ou seja: nome 

completo, endereço, CPF, Carteira de Identidade, Estado Civil, Nacionalidade e Profissão, informando 

qual o instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato (Contrato Social ou 

Procuração), caso não seja informado na Proposta a qualificação do representante, a licitante, poderá 

sanar a omissão durante a sessão.  

17. Em nenhuma hipótese, veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atividades objeto 

do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;  

18. Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, por prejuízos 

ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE, por 

terceiros;  

19. Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus ficais/gestores a qualquer 

época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências da CONTRATADA, 

tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais.  

20. As empresas vencedoras deverão encaminhar declaração que à época da Contratação deverão realizar 

a transferência e licenciamento de registros dos veículos no Estado do Piauí, Lei Estadual Nº 7435 de 28 

de dezembro de 2020, no prazo máximo de 90 ( noventa ) dias.  

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas 

e condições deste procedimento;  

2 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais/serviços entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas pelo fornecedor;  
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3 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;  

4 Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos materiais/serviços fornecidos, para 

imediata substituição;  

5 Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais e tributários antes de cada pagamento;  

6 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de 

sanções e alterações do mesmo;  

7 Aplicar sanções administrativas quando se fizerem necessárias, após o direito da ampla defesa e do 

contraditório.  

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE  

8.1 Não haverá reajuste de preços durante a vigência do contrato, salvo nos casos autorizados por lei.  

8.2 O preço ajustado poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das 

hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.  

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES  

1. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados o descumprimento pela 

CONTRATADA de suas obrigações ou a infringência de preceitos legais implicarão, segundo a gravidade 

da falta, na aplicação das seguintes penalidades:  

2. A recusa injustificada da licitante vencedora em apresentar nova proposta após a rodada de lances, 

apresentar proposta final em desconformidade com as especificações e preços registrados, não 

comparecer para assinar o contrato, bem como não aceitar ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo 

estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-

a as penalidades legal estabelecidas.  

3. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PIRIPIRI poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes 

sanções:  

3.1 Advertência.  

3.2 Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o 

proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota 

de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias uma vez comunicada oficialmente.  

3.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou 

parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.  

3.4 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública 

Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  

3.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal 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 licitante ressarcir a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no subitem anterior.  

4. As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, 

e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.  
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5. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do 

vencedor ou adjudicatário, na forma da Lei.  

6. O contrato poderá ser rescindido nos termos do que dispõe os artigos 77 e 79 da Lei Federal nº  

8.666/93 e suas respectivas alterações.  

7. As penalidades pecuniárias serão, sempre que possível e independentemente de qualquer aviso ou 

notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, 

cobradas administrativa ou judicialmente, garantidos o contraditório e a ampla defesa.  

8. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á comunicação escrita à 

empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de 

mora), contando o fundamento legal da punição.  

9. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução 

de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios e, será  descredenciado no Cadastro Municipal de fornecedores, ou nos sistemas 

de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4° da Lei 10.520/02, pelo prazo de 

até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 

legais.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO  

1.  Fica  designado o servidor  ,  portador  do  RG de nº  como o gestor do 

presente Contrato, o qual acompanhará a execução do fornecimento.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL  

1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades específicas, a sua 

rescisão com as consequências contratuais e legais.  

2. Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, com redação 

atualizada pela Lei 8.883/94.  

3. A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, e seguintes, da Lei  

8.666/93).  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE  

1. A CONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou 

culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou 

a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou 

indenização pelos danos ou prejuízos causados.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.  Faz  parte  deste  Contrato,  o  edital  do  Pregão  Eletrônico  Nº  0  / , Processo Administrativo 

nº  ____________/_________e seus anexos e a proposta da Contratada, como se aqui estivessem transcritos.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  

1. Fica eleito o foro de PIRIPIRI, Estado do Piauí, para dirimir os conflitos que possam advir da execução do 

presente Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer 

outro, por mais privilegiado que o seja.  

2. Os casos omissos serão decididos pela Administração CONTRATANTE.  

E por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor 

e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.  

  

PIRIPIRI-PI, xx de xxxxxxxxxx de xxxxx.  

  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CONTRATANTE  

Sec. Mun. de xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  

xxxxxxxxxxxxxx  

CONTRATADO  

Xxxxxxxxxxxxx  

  

  

  

  

  

  

  

TESTEMUNHAS:  

 

1º)    RG/CPF  

   

2º)   

 RG/CPF  
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ANEXO III  

  

  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 33.2021 - CPL/PMP (Processo Administrativo n° 10519/2021)  

  

  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO  

  

  

  

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (xxx), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, que até 

a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

  

  

(Local e Data)  

 

  

  

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)  

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 

número do CNPJ.  
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ANEXO IV  

  

  

  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 33.2021 - CPL/PMP (Processo Administrativo n° 10519/2021)  

  

  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES  

  

  

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos, em nosso 

Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.  

  

(Local e Data)  

  

 

  

  

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)  

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 

número do CNPJ.  

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.  
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ANEXO V  

  

  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 33.2021 - CPL/PMP (Processo Administrativo n° 10519/2021)  

  

  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO 

EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP)  

  

  

  

  

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro (amos) para todos os fins de direito, 

especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estou (amos) sob o regime de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006.  

  

  

(Local e Data)  

  

  

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante  
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ANEXO VI  

  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 33.2021 - CPL/PMP (Processo Administrativo n° 10519/2021)  

  

MODELO DE CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO  

  

À Secretaria de Administração do Município de PIRIPIRI Piauí.  

Prezados Senhores,  

  

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº 33/2021 – Comissão Permanente de Licitação - Carta-Proposta de 

Fornecimento.  

  

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que 

integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.  

  

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:  

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: REPRESENTANTE E CARGO:  

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:  

ENDEREÇO e TELEFONE:  

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA  

1. CONDIÇÕES GERAIS  

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.  

PREÇO  

 

  

DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO  

  

T 

. 

Q 

U 

A 

N 

  

  

VA 

LO 

R  

U 

NI 

T.  

  

VALO 

R  

TOTAL 
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Valor total da proposta: R$ (por extenso)  

* Descrever o item conforme especificações detalhadas no Termo de Referência  

2.2. A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do Pregão.  

2.3. O Prazo de Entrega é de 05(cinco) dias corridos, a partir da emissão da nota de empenho.  

2.4. O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os 

encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre a prestação de 

serviços.  

  

local e data  

  

assinatura e carimbo da proponente  

(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)  
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ANEXO VII  

  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 33/2021 - CPL/PMP (Processo Administrativo n° 10519/2021)  

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

  

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º      

  

  

Aos XX dias do mês de XXXX do ano de dois mil e vinte e um (2021), nesta cidade de Piripiri, Estado do Piauí, 

de um lado a XXXXXXX, através do seu FUNDO MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público interno, 

doravante chamada abreviadamente de CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob nº XXXXX, estabelecida no 

Centro Administrativo, S/N, Campo das Palmas - Piripiri – PI, neste ato representada pela XXXXX, portadora 

do CPF nº XXXX, RG sob nº XXXXX SSP-PI, considerando o julgamento do Pregão Eletrônico nº xx/2021, 

processo administrativo nº 10519/2021, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e 

qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) 

cotada(s), atendendo às condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:   

 1.  DO OBJETO  

1.1 Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para locação de veículos sem motorista 

para atender a Prefeitura e demais secretarias, conforme especificações e quantidades previstas no Termo de 

Referência, Anexo I do Pregão Eletrônico nº XX/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a 

proposta vencedora, independentemente de transcrição.  

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.  

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições 

ofertadas na(s) proposta(s) são os constantes abaixo:  

  

  

VENCED 

OR  

ADJUDI 

CADO  

  

  

DESCRIÇÃO  

DO  

      

PREÇ 

O  

UNIT 

ÁRIO  

  

PREÇO  

TOTAL  

  

  PRODUTO   MARCA   REGIST 

RADO  

(R$)  

REGISTR 

ADO (R$)  

EMPRESA:  

CNPJ:  

IE:  

          

          

          

VALOR TOTAL REGISTRADO      

Obs: A tabela deverá ser adaptada no caso de existência de cadastro de reserva e de acordo com o objeto 

registrado  
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 3.  VALIDADE DA ATA  

  

3.1 O prazo de validade da ata de registro de preços será de doze meses, incluídas eventuais prorrogações, 

conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993 e Art.12 do Decreto nº 7.892/2013.  

  

4. OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS  

  

4.1. A Prefeitura, como órgão gerenciador do Registro de Preço, praticará todos os atos de controle e 

administração do Sistema de Registro de Preços disciplinados no art.15 § 3º da Lei Federal nº 8.666/93, 

Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Estadual nº 11.319/2004.  

4.2. O Órgão Gerenciador por meio da CPL deverá acompanhar e gerir o Registro de Preços, cabendo às 

responsabilidades abaixo descritas:  

4.2.1. Participar, quando necessário, de prévias reuniões com fornecedores, visando informá-los das 

peculiaridades do Sistema de Registro de Preços.  

4.2.2. Obedecer e controlar os quantitativos de contratação demandados pela Secretaria solicitante de acordo 

com o registrado na Ata de Registro de Preços.  

4.2.3. O gerenciamento da Ata procedido pela secretaria solicitante não elide nem diminui a responsabilidade 

da Contratada.  

 4.2.4.  Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços.  

4.2.5. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações de condições, produtos, serviços e 

preços registrados.  

 4.2.6.  Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;  

 4.2.7.  Definir mecanismos de comunicação com os órgãos participantes (se houver), contendo:  

  

4.2.7.1. As formas de comunicação entre os envolvidos, a exemplo de ofício, telefone, e-mail, ou sistema 

informatizado, quando disponível.  

4.2.7.2. Definição dos eventos a serem reportados ao órgão gerenciador, com a indicação de prazo e 

responsável, a exemplo de ordem de serviço ou fornecimento de bens, aplicação de sanções administrativas, 

alteração de item registrado em Ata por modelo equivalente ou superior.  

4.3 Conforme faculdade contemplada no art. 9, inciso II do Decreto nº 7.892/2013 não será admitido adesão à 

esta ata de registro de preços.  

  

5 REVISÃO E CANCELAMENTO  

  

5.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações 

junto ao(s) fornecedor(es).  

  

5.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 

Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado.  

5.3  O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  
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5.3.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original.  

5.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá:  

5.4.1 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  

 5.4.2  Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.  

5.5 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  

 5.6  O registro do fornecedor será cancelado quando:  

 5.6.1  Descumprir as condições da ata de registro de preços;  

5.6.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável;  

5.6.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste  se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou  

 5.6.4  Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo.  

5.7 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por 

despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

5.8 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 

ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 5.8.1 Por razão 

de interesse público; ou  

5.8.2 A pedido do fornecedor.  

  

6 CONDIÇÕES GERAIS  

  

6.1 As condições gerais do fornecimento/serviços, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, 

as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 

encontram-se definidos no edital e seus anexos.  

6.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.  

6.3 A Ata de cadastro de reserva, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os produtos com preços 

iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços.  

  

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de 

lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.  

  

Local e data  


