ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO
CNPJ 01.612.319/0001-30
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2020
1.

PREÂMBULO

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO, por meio da
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, através de seu Pregoeiro,
designado, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar o processo
licitatório na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, sob o nº 010/2020
(Processo Administrativo nº 11080830/2020, do tipo menor preço, por Item às
15h00min (quinze horas) do dia 11 de agosto de 2020, destinado a Manutenção da Frota
de Veículos das Secretarias do Município de Milagres do Maranhão/MA, conforme
descrito neste Edital e seus Anexos.
1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a
modalidade Pregão, sob a égide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo
37: Regula a atuação da Administração Pública; Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993:
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações
e contratos da Administração Pública e dá outras providências, sendo aplicadas ainda todas
as suas alterações; Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002: 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 Decreto Municipal 330/2019 Regulamenta a Modalidade Pregão na sua Forma
Eletrônica para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências; Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei
Complementar nº. 147 de 07 de agosto de 2014; Lei nº 698/2017 que regulamenta em
âmbito municipal tratamento jurídico diferenciado ao Micro Empreendedor Individual MEI, Micro Empresas – ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, e subsidiariamente, no
que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
1.3. O recebimento das propostas será a partir das 14h00min (quatorze horas) do dia 30
de julho de 2020 e se encerrará às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos) do dia 11
de agosto de 2020.O início da sessão pública será às 15h00min (quinze horas) do dia 11
de agosto de 2020, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, no
horário de Brasília - DF.
1.4. A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as normas contidas no
presente Edital.
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2.

OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Manutenção da Frota de Veículos das Secretarias do Município de Milagres do
Maranhão/MA.
3.

DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

3.1.

Poderão participar deste Pregão:
3.1.1.Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade
pertinente ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive
quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos;

4.

DAS RESTRIÇOES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. Não poderão participar deste Pregão:
4.1.1.Empresas que não atenderem às condições deste Edital.
4.1.2. Empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.1.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da
Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da União, do
Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição. Igualmente não poderão participar as empresas suspensas de licitar
e contratar com a Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, Estado do
Maranhão.
4.1.4. Empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.1.5. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de
Milagres do Maranhão, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio,
dirigente ou responsável técnico.
4.1.6. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País.
5.

DO CREDENCIAMENTO

5.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site
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www.portaldecompraspublicas.com.br.
5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da
LICITANTE ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
5.3. O uso da senha de acesso pela LICITANTE é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo
ao provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.
5.4. Quando da participação das microempresas e empresa de pequeno porte deverão ser
dotados os critérios estabelecidos no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar nº. 147 de 07 de agosto
de 2014, Lei nº 698/2017 que regulamenta em âmbito municipal tratamento jurídico
diferenciado ao Micro Empreendedor Individual - MEI, Micro Empresas – ME e Empresas
de Pequeno Porte – EPP e Decreto Municipal 330/2019 Regulamenta a Modalidade Pregão
na sua Forma Eletrônica para aquisição de bens e serviços comuns e da outras
providencias.
6.

DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

6.1. A licitante vencedora deverá apresentar, obrigatoriamente, no original ou cópia
devidamente autenticada em cartório, a seguinte documentação:
6.1.1

Habilitação Jurídica

a) Requerimento de empresário, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
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6.1.2

Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de
Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União,
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal;
c) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de
Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;
d) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto
Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do
domicílio ou sede do licitante;
e) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela
Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
f) Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município de origem;
g) Certidão Negativa de Débitos do município de origem da licitante;
h) Alvará de Licença, Funcionamento e Localização do estabelecimento do
licitante.
6.1.3

Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo cartório
distribuidor da sede do licitante.
b) Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial do
Estado de origem da licitante.
6.1.4

Regularidade Trabalhista:
a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (em
www.tst.gov.br), em cumprimento à Lei nº 12.440/2011. Visando
comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho.
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6.1.5

Qualificação Técnica: Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art.
7° da Constituição Federal:
a) Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente
compatível em características com o objeto desta licitação, por
intermédio da apresentação de Atestado (s) de Capacidade Técnica,
fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

6.2. Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que está cumprindo o
disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na forma da Lei nº
9.854/99, conforme modelo do Decreto nº 4.358/02, conforme modelo no Anexo II.
6.3. Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na
forma do § 2° do artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal do
Licitante, conforme modelo no Anexo III.
6.4. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputarse-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.
6.5. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos
documentos exigidos para a habilitação, exceto nos casos estabelecidos em lei.
6.6. As certidões expedidas pela Internet, estão condicionadas à verificação de sua
autenticidade nos sites de cada órgão emissor.
6.7. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação
dos documentos para habilitação.
7.

DAS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

7.1. A Equipe de Apoio através de seu Pregoeiro(a)esclarece que a cotação do referido
pregão far-se-á por meio de lances em valores unitários e com apresentação da marca
ofertada.
8.
DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA
DE PREÇOS
8.1.A LICITANTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.
8.2. Incumbirá ainda à LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
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de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.
8.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da
LICITANTE e subsequente encaminhamento da Proposta de Preço exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, até às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos) do dia 11 de
agosto de 2020. (Horário de Brasília).
8.4. Como requisito para a participação no Pregão, a LICITANTE deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências
de habilitação previstas neste Edital.
8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento da planilha
existente no sistema Portal de Compras Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos
campos “Marca”, “Vl Unitário” (valor unitário), “Vl Total” (valor total) e “Prazo de
entrega” (o prazo de execução não poderá ser superior ao constante no Termo de
Referência).
8.5.1. A proposta comercial, neste momento, não deverá conter dados que
identifiquem a Licitante.
8.6. Até a data e hora de início da sessão pública prevista neste Edital, a Licitante poderá
acessar o sistema Portal de Compras Públicas para retirar, alterar ou complementar a
proposta formulada. A partir do início da sessão pública, não poderão ser alteradas ou
retiradas às propostas formuladas.
8.7. Uma vez que a licitante seja declarada vencedora do presente pregão, esta deverá
encaminhar, pelo Portal de Compras Públicas a cópia da documentação de habilitação da
licitante vencedora no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ de
acordo § 2º art. 38 do Decreto 10024/19, tendo como tempo limite o prazo mínimo
estabelecido no decreto federal supracitado.
8.7.1.
A licitante deverá entregar à Comissão Permanente de Licitação,
através do e-mail: prefeiturademilagres.cpl@outlook.com, cópia da proposta
de preços negociada e a planilha de preços em Excel com a descrição
completa do objeto ofertado, agora identificando a empresa com todos os
dados, inclusive bancários e devidamente assinada pelo seu representante
legal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) após ser declarada habilitada.
8.8. A Proposta de Preços deverá conter:
8.8.1. Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data de sua apresentação;
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8.8.2. Preço Unitário e total, expressos em reais;
8.8.3. Especificação clara do objeto, de acordo com o Anexo I deste Edital;
8.8.4. Prazo de execução conforme definido no Anexo I: Termo de
Referência;
8.8.5. Declaração de que sua proposta compreende todos os tributos, despesas
ou encargos de qualquer natureza, resultante do fornecimento/serviço;
8.8.6. Os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, telefone, Email, número do CNPJ, nome do banco, o código da agência e o número
da conta corrente e praça de pagamento.
8.9. Declaração expressa de total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos.
8.10. Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo as licitantes se
limitarem às especificações deste Edital.
8.11. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratação,
ficam as licitantes, liberados dos compromissos assumidos.
8.12. O prazo de entrega/execução será o estabelecido no Anexo I – Termo de Referência.
8.13. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente
Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos, capazes de
dificultar o julgamento, bem como aquelas que apresentem quaisquer ofertas de
vantagens não previstas neste Edital, ou preços e vantagens baseadas nas ofertas das
demais licitantes.
8.14. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação
de suas propostas.
9.

ABERTURA DA SESSÃO

9.1. A partir das 15h00min (quinze horas) do dia 11/08/2020 terá início a sessão pública
do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020, com a divulgação das Propostas de Preços
recebidas e, após análise, início da etapa de lances, conforme Edital.
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10.

FORMULAÇÃO DOS LANCES

10.1. Para o objeto licitado, haverá a disponibilidade do sistema para a formulação de
lances pelas Licitantes, cujos procedimentos são explicitados nos subitens a seguir, tendo
por amparo legal aqueles previstos no Decreto nº 10024/19.
10.2. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente
informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
10.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as
regras de aceitação dos mesmos.
10.4. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance por ele
ofertado e registrado no sistema.
10.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
10.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo
real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais
licitantes, vedada à identificação da detentora do lance.
10.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção
dos lances.
10.7.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no
certame, sem prejuízo dos atos realizados.
10.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos,
a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após
comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.
10.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará 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.
10.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de
lances intermediários.
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10.9. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no item 10.8.1, a etapa
de envio de lances da sessão pública será encerrada automaticamente.
10.10. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o detentor da melhor oferta deverá
comprovar a situação de regularidade, mediante entrega da documentação de habilitação
com originais ou cópias autenticadas no prazo de 3 (três) dias úteis de acordo com o
subitem 8.7 deste edital. Não será aceito o envio do código de rastreio dos correios para
cumprimento deste prazo.
10.10.1. Os documentos a serem apresentados para cumprimento desta
exigência são os relacionados no item 6 deste Edital.
10.11. O Pregoeiro anunciará a LICITANTE VENCEDORA imediatamente após o
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a
negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
11.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1. Na análise da proposta de preços, será verificado o atendimento de todas as
especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
11.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento da Proposta de Preço.
11.3. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a LICITANTE
desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital;
11.3.1. Ocorrendo a situação a que se refere o inciso anterior, o Pregoeiro
poderá negociar com a LICITANTE para que seja obtido preço
melhor.
11.4. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no art. 44 da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei
Complementar nº. 147 de 07 de agosto de 2014, Lei nº 698/2017 que regulamenta em
âmbito municipal tratamento jurídico diferenciado ao Micro Empreendedor Individual MEI, Micro Empresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP e Decreto Municipal
330/2019, Regulamenta a Modalidade Pregão na sua Forma Eletrônica para aquisição de
bens e serviços comuns e da outras providencias.
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11.5. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor
preço por Item, observadas as especificações técnicas definidas no Edital.
12.

DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente, a intenção de interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo de 3
(três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes
desde logo intimados para apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
12.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
12.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recorrer e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala
da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão
- MA, à Rua Coronel Francisco Macatrão, nº 118, Centro de Milagres do Maranhão - MA,
durante os dias úteis, das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).
13.

DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA

13.1. O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para
homologação.
13.2. Após a homologação da licitação, a LICITANTE VENCEDORA será convocada
para assinar o contrato, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
13.3. É facultado a Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, quando a convocada
não comparecer no prazo estipulado no subitem 13.2, não apresentar situação regular no
ato da assinatura do contrato ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente,
convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no subitem 11.3.
13.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão.
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14.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

14.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da
citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura
Municipal de Milagres do Maranhão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a pena.
14.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada em Diário Oficial e no caso de
suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem
prejuízo das demais cominações legais.
14.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes
penalidades:
14.3.1. Advertência;
14.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por
cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas
fielmente as condições pactuadas;
14.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na
hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais,
calculada sobre o valor da fatura;
14.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos;
e
14.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
14.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 14.3.1, não prejudica a
incidência cumulativa das penalidades dos itens 14.3.2, 14.3.3 e
14.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de
reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja
cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais,
expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no
prazo de 10 (dez) dias úteis.
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14.4. As sanções previstas nos itens 14.3.1, 14.3.4 e 14.3.5, poderão ser
aplicadas conjuntamente com os itens 14.3.2 e 14.3.3, facultada a
defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
14.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 14.3, reserva-se ao órgão contratante o
direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de
classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL,
para as providências cabíveis.
14.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do preço anterior, ficará sujeita às
mesmas condições estabelecidas neste Edital.
14.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da
Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão.
15.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
específicos consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado:
Órgão: 02 – Poder Executivo;
Unidade: 03 – SEC. MUNIC. DE ADM, OBRAS, TRANSP. URBAN. E HABITAÇÃO
Dotação: 04.122.0003.2006.0000 - 3.3.90.39.00; PESSOA JURÍDICA
Órgão: 02 – Poder Executivo;
Unidade: 04 – Secretaria Municipal de Educação - SEMED;
Dotação: 12.122.0018.2017.0000 - 3.3.90.39.00, PESSOA JURÍDICA
Órgão: 02 – Poder Executivo;
Unidade: 08 – Fundo Municipal de Saúde - FMS;;
Dotação: 10.122.0012.2044.0000 – 3.3.90.39.00, PESSOA JURÍDICA

16.

DO CONTRATO

16.1. A contratação do objeto licitado será efetivada mediante Contrato, conforme
minuta constante no Anexo IV.
16.2. O contrato, que obedecerá as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos,
estará vinculado integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da
licitante vencedora em cumprir todas as obrigações e condições de fornecimento
especificadas neste Edital e seus Anexos.
16.3 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste
certame, farão parte integrante do Contrato, independente de transcrição.
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17. RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
17.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração
poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei
nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.
18. DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA/EXECUÇÃO
18.1. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados, na qualidade, quantidade
e periodicidade especificadas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que
a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de
reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os
materiais/serviços que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções
cabíveis.
18.2. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados integralmente sem falhas,
de acordo com as necessidades das Secretarias solicitantes e serão executadas conforme
ordem de Fornecimento/serviço.
18.3. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados no local indicado no
Termo de Referência.

19.

DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos Materiais/serviços
Fornecidos, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as
obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das
Certidões Negativas de Débitos como o INSS, FGTS e CNDT- Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota
Fiscal de execução do Objeto, devidamente atestada pelo setor competente. Será
verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da
Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de
Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.
19.2. É vedada expressamente à realização de cobrança de forma diversa da estipulada
neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de
título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos
danos decorrentes.
19.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre
em situação irregular em desconformidade com item 19.1.
20.

DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
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20.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação
do presente Edital e seus Anexos deverá ser enviado, ao Pregoeiro responsável por esta
licitação, exclusivamente no endereço do Portal de Compras Públicas
www.portaldecompraspublicas.com.br, até 3 (três) dias úteis anterior à data fixada no
preâmbulo.
20.1.1.Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos
verbais quanto ao Edital;
20.1.2.Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as
demais empresas que tenham adquirido o presente Edital.
20.1.3. 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.
21.

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

21.1. Conforme previsto no art. 24 do Decreto 10024/19, até 03 (três) dias úteis antes da
data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato
convocatório deste Pregão, sendo que tais impugnações deverão ser manifestadas
exclusivamente por meio eletrônico através do Portal de Compras Públicas no endereço
eletrônico, www.portaldecompraspublicas.com.br no prazo mencionado.
21.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo
de dois dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação, conforme estabelecido
no § 1º do art. 24 do Decreto 10024/19;
21.3. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame;
21.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas.

22.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão
Permanente de Licitação, com base à legislação que se aplica a modalidade Pregão, sob
a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.
22.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão direito de, no
interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a
presente licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
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devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.
22.3. A participação neste Pregão implicará na aceitação integral e irretratável de suas
normas e observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de
impugnação e de recurso.
22.4. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme
previsto no § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93.
22.5. Não havendo expediente na data fixada para a abertura da sessão da licitação, 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 local, endereço eletrônico e horário anteriormente estabelecidos, desde que
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
22.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e
a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste Pregão.
22.7. Caso seja necessária à interrupção da sessão, os autos do processo ficarão sob a
guarda do Pregoeiro, que designará nova data para a continuação dos trabalhos.
22.8. O presente Edital e seus Anexos, estarão à disposição dos interessados,
gratuitamente, no endereço do Portal de Compras Públicas – endereço
www.portaldecompraspublicas.com.br.
22.9. O fornecedor de outra Unidade da Federação deverá, por ocasião da entrega dos
materiais, apresentar, a declaração de idoneidade da Nota Fiscal emitida pela Secretaria
de Economia Finanças ou Fazenda do Estado que haja tributado a operação.
23. DOS ANEXOS
23.1. Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante, independentemente de
transcrição, os seguintes anexos:
23.1.1 Anexo I – Termo de Referência.
23.1.2 Anexo II – Modelo de Declaração de inexistência de fatos
supervenientes.
23.1.3 Anexo III – Modelo de Declaração que não emprega menores.
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22.1.4 Anexo IV – Minuta do Contrato
Milagres do Maranhão – MA, 27 de julho de 2020.

DOMINGOS ALVES DOS REIS NETO
Pregoeiro Municipal
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020
TERMO DE REFERÊNCIA”
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

QUANT.

V. UNIT.

V. TOTAL

LOTE I SERVIÇOS
1

SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NA SEDE DA
CONTRATADA

HORA/SERV

700

2

SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NA SEDE DA
CONTRATADA.

HORA/SERV

700

3

SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA, REALIZADOS NA
SEDE DA CONTRATADA.

HORA/SERV

800

LT

200

LT

500

6 SERVIÇO REPARO CAMBIO/CX MARCHA

HORA/SERV

300

7 SERVIÇO REPARO DIREÇÃO HIDRÁULICA

HORA/SERV

200

8 SERVIÇO DIAGNOSTICO ESCANEAMENTO DE ABS

HORA/SERV

100

9 SERVIÇO DIAGNOSTICO ESCANEAMENTO DE MOTOR

HORA/SERV

100

HORA/SERV

100

SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DE MOTOR COM
4 FORNECIMENTO, DE ÓLEO MINERAL, MOTOR A
GASOLINA OU FLEX.
5

10

SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO DE MOTOR COM
FORNECIMENTO, DE ÓLEO MINERAL, MOTOR A DIESEL.

SERVIÇO DIAGNOSTICO ESCANEAMENTO DE INJEÇÃO
ELETRICA
VALOR ESTIMADO

1 – DA JUSTIFICATIVA
1.1 – No que tange a presente contratação, esta se justifica pela necessidade de
manter a frota oficial de veículos automotivos da frota Municipal de Milagres do
Maranhão, em perfeitas condições de uso e em bom estado de conservação, à
disposição do serviço a qualquer tempo que forem demandados e, no caso de
situações emergenciais, pronta para receber o atendimento e assistência devidos, o
que é primordial para o seu funcionamento. Além disso, essa se torna necessária
tendo em vista à segurança dos usuários dos veículos.
1.2 – Compreende-se como manutenção veicular os serviços de manutenção corretiva
e preventiva, ou seja, reparo, revisão, com o fornecimento de peças e mão de obras
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inclusas, para manter em condições seguras de circulação e conservação da frota
oficial do Município de Milagres do maranhão.
1.3 – Os serviços de limpeza e higienização de veículos contribui sobremaneira para
a redução de custos relacionados a manutenção, aumentando a preservação desses
bens e retardando o desgaste de peças, mecanismos elétricos, como vidros e
retrovisores, carroceria e pintura, bem como, proporciona salubridade e bem estar dos
passageiros que fazem uso desses veículos e de seus motoristas.

Da justificativa do quantitativo, valores e dos elementos técnicos
2.0 – O valor estimado para o período de 05 (cinco) meses para de manutenção de
veículos incluindo mão de obra e peças.
Da Justificativa da Relação entre a Demanda e a Quantidade
2.1 – A proposta de formalização de contrato administrativo para a prestação dos
serviços propostos é decorrente da necessidade de atender a demanda da frota
oficial do Município de Milagres do Maranhão.
Da justificativa para a contratação em grupo/lote
2.2 Excepcionalmente, a possibilidade de a Administração instaurar licitação global,
em que serviços distintos são agrupados em um único lote, desde que essa condição,
de forma comprovada e justificada, decorra da necessidade de inter-relação entre os
serviços contratados, do gerenciamento centralizado ou implique vantagem para a
Administração.
2.3 - A licitação, para a contratação de que trata o objeto deste Termo de Referência
e seus Anexos, em lote justifica-se pela necessidade de preservar a integridade
qualitativa do objeto, vez que vários prestadores de serviços poderão implicar
descontinuidade da padronização, bem assim em dificuldades gerenciais e, até
mesmo, aumento dos custos, pois a contratação tem a finalidade de formar um todo
unitário. Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrão de
qualidade e eficiência que pode ser acompanhado ao longo dos serviços, o que fica
sobremaneira dificultado quando se trata de diversos prestadores de serviços.
2.4 - O não parcelamento do objeto em itens, nos termos do art. 23, §1º, da Lei nº
8.666/1993, neste caso, se demonstra técnica e economicamente viável e não tem a
finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação, visa, tão somente, assegurar a
gerência segura da contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla
competição necessária em um processo licitatório, mas também, atingir a sua
finalidade e efetividade, que é a de atender a contento as necessidades da
Administração Pública.
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2.5 - O agrupamento dos itens faz-se necessário haja vista a economia de escala, a
eficiência na fiscalização de um único contrato e os transtornos que poderiam surgir
com a existência de duas ou mais empresas para a execução e supervisão do serviço
a ser prestado. Assim, com destaque para os princípios da eficiência e
economicidade, é imprescindível a licitação por grupo.
2.6 – O serviço de manutenção veicular, é composto por itens que englobam todos os
fabricantes que compõe a frota oficial do Município de Milagres do Maranhão.
2.7 – O serviço de manutenção veicular deverá ser executado com o fornecimento de
peças e acessórios, para preservar a economia e qualidade da prestação, em virtude,
principalmente, das ocorrências de garantias, dos serviços, das peças e acessórios
utilizados na prestação, pois caso haja necessidade de cobertura de garantia para
qualquer um dos itens, uma única empresa será responsabilizada e deverá cobrir as
falhas, tanto em peças, quanto em serviços, não gerando custos adicionais.
3 - DOS SERVIÇOS
3.1 – Os serviços compreendem a manutenção da Frota de Veículos Oficiais, com
serviços e fornecimento de peças, abrangendo todas as áreas e especialidades
automotivas afetas à integridade dos veículos e relativos a manutenção, análise,
avaliação e diagnóstico, desmontagem, montagem, retificação, reparação, correção,
restauração, reposição, conservação.
4 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR
4.1 – O serviço de manutenção veicular inclui:
4.1.1 – Mão de obra referente à execução de reparos, conservação e
recuperação de veículos.
4.2 – A manutenção veicular deverá ser realizada com periodicidade recomendada
pelos fabricantes e de acordo com as especificações dos mesmos, sempre mediante
solicitação da Contratante, bem como quando houver a necessidade decorrente de
imprevistos, tais como: panes mecânicas e elétricas, casos fortuitos ou motivos de
força maior.
4.3 – Os serviços serão executados com estrita observância dos prazos e valores
constantes nas tabelas relacionadas abaixo, que serão fornecidas à Contratante, pela
empresa vencedora do certame, quando da assinatura do instrumento contratual, por
serem ferramentas essenciais à fiscalização do contrato e ao pagamento das Ordens
de Serviços:
4.3.1 – Tabela de Tempo Padrão de Mão de Obra para os serviços de
manutenção veicular.
4.3.2 – Tabela Oficial de Preços à vista para veículos.
4.4 – A empresa contratada deverá atender prontamente a todos os chamados que
receber do Fiscal do Contrato em no máximo 4 (quatro) horas, contadas do registro
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da solicitação dos serviços, quando da ocorrência de panes em componentes dos
veículos/motores.
4.5 – A empresa contratada deverá apresentar o orçamento para a execução dos
serviços no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a entrada do veículo no seu
estabelecimento ou da solicitação do serviço pelo Fiscal do Contrato.
4.6 – Todo serviço somente será realizado após autorização do Fiscal do Contrato.
4.7 – A empresa contratada deverá, após a manutenção, encaminhar ao Fiscal do
Contrato, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, relatório de assistência
técnica, com todas as falhas do veículo, numeradas tipograficamente, contendo
termos de abertura e encerramento do serviço, onde serão anotados os dados
relevantes, discriminando todos os itens revisados, consertados e substituídos, e,
ainda, os diagnósticos técnicos referentes aos problemas que ocasionaram tais
defeitos.
4.7.1 – Os relatórios subsidiam o Fiscal no acompanhamento do pagamento
mensal das faturas, bem como no diagnóstico dos veículos da frota da
Município de Milagres do Maranhão, em futuras manutenções.
4.8 – A empresa contratada deverá fornecer números de telefone fixos e celulares ou
quaisquer outras formas de comunicação com os responsáveis pelas equipes de
manutenção veicular.
4.9 – Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta no período de 08h00min
as 18h00min, nos dias úteis, e de 08h00min as 14h00min, aos sábados.
4.10 – A empresa contratada deverá manter registro das ocorrências em formulário
próprio, onde conste, no mínimo, a identificação do veículo, a data da manutenção,
horário de início e término dos serviços, nome do funcionário que efetuou os
serviços, estado da carroceria do veículo, indicando os pontos em que houve
algum dano, nível de tanque de combustível, quilometragem indicada no
hodômetro, acessórios (rádio, antena, extintor, chave de roda, triângulo,
macaco, etc.), sendo uma via entregue à Contratante no ato da retirada do veículo e
a outra acompanhando-o quando do seu retorno.
4.11 – As revisões de caráter preventivo deverão obedecer aos cronogramas de
manutenção definidos pelos fabricantes nos Manuais de Proprietário, analisado o
interesse da Administração em sua execução.
4.12 – Das especificações do fornecimento de peças e acessórios
4.12.1 – Todas as peças e acessórios aplicados nos veículos deverão ser
originais do fabricante, genuínos ou similares, e sem uso prévio.
4.12.2 – A empresa contratada deverá providenciar, quando houver
necessidade de substituições de acessórios, componentes, partes e peças de
reposição, orçamento, com os valores à vista das tabelas de preços das
fabricantes, que deverão ser apresentados ao Fiscal do Contrato com o
desconto contratual disposto na proposta de preços vencedora da licitação,
que por sua vez:
4.12.2.1 – Autorizará, ou não, a execução do serviço com a possível
reposição de peças e acessórios.
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4.12.3 – A empresa contratada deverá prestar contas e esclarecimentos sobre
as peças e acessórios adquiridos e serviços subcontratados, fornecendo toda
e qualquer informação ao Fiscal do Contrato para acompanhamento da
execução contratual, tais como:
4.12.3.1 – Apresentar cópia dos documentos fiscais de compra de peças
e acessórios adquiridos e efetivamente utilizados nos veículos da frota
da Contratante.
4.12.3.2 – Apresentar cópia dos documentos fiscais de serviços
subcontratados efetivamente prestados nos veículos da frota da
Contratante.
4.12.4 – As peças, acessórios e pneus fabricados no Brasil ou no estrangeiro
para veículos de fabricação nacional ou estrangeira e de venda regular no
Brasil, também serão fornecidos com o percentual de desconto ofertado na
Proposta de Preço do licitante para cada uma das fabricantes.
4.12.5 – No caso de fornecimento de pneus, peças e acessórios importados para
veículos fabricados no estrangeiro e de venda não regular no Brasil serão fornecidos
pelo preço de tabela, no mercado nacional, dos fabricantes ou revendedores
autorizados dos veículos. A empresa Contratada deverá apresentar, junto com o
orçamento, a indicação do nome do fornecedor e telefone.
4.12.6 – A empresa contratada deverá apresentar ao Fiscal do Contrato as peças e
acessórios que foram substituídos devido a reparos, bem como as embalagens das
peças e acessórios adquiridos.
4.12.6.1 – O descarte dos produtos descritos no subitem anterior, somente
serão feitos após a conferencia pela fiscalização do contrato, que autorizará a
retirada das peças, acessórios e embalagens apresentadas.
4.12.6.2 – No caso da fiscalização do contrato não retirar as peças e acessórios
em até 5 (cinco) dias, após a apresentação do documento fiscal de cobrança,
a empresa contratada ficará responsável pelo descarte destes itens.
4.13 – Das especificações do fornecimento e instalação de pneus.
4.13.1 – A empresa contratada deverá efetuar a substituição de pneus,
conforme os preceitos da Resolução nº 558/80, de 15 de abril de 1980
(CONTRAN) ou sempre que um defeito de força maior exija sua substituição,
desde que avaliado e autorizado pelo Fiscal do Contrato.
4.13.2 – Os pneus deverão ser novos, não reformados ou recauchutados ou
remoldados, de acordo com as normas da ABNT/NBR, com selo do INMETRO
e índice de carga, conforme recomendação do fabricante.
4.14 – Das especificações dos serviços de geometria
4.14.1 – A empresa contratada deverá efetuar o ajuste da suspensão e
cambagem de forma que garanta a segurança e a estabilidade do veículo.
4.17 – Das especificações dos serviços de revisão do sistema de direção
4.17.1 - Os serviços de revisão do sistema de direção consistem em aperto dos
parafusos, regulagem e conferência de terminais, lubrificação (graxa e óleo),
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barra de direção, bomba de direção, folgas, correia da bomba, caixa de direção
e outros.
4.18 – Das especificações dos serviços de revisão do sistema de freios
4.18.1 – Os serviços de revisão do sistema de freios consistem em regulagem
de freio, verificação do desgaste das pastilhas, lonas, discos, tambores, nível
de fluido e substituição, verificação de servo-freio, cuícas de freio, cilindros
mestres e auxiliares, freio de estacionamento (cabos, pedais, alavancas),
válvulas (pneumáticas), aro dos pneus e outros.
4.19 – Das especificações dos serviços de revisão do sistema de arrefecimento
4.19.1 – Os serviços de revisão do sistema de arrefecimento consistem em
exame do radiador, verificação do nível de água, mangueiras, fluído de radiador
e outros.
4.20 – Das especificações dos serviços de revisão de motor
4.20.1 – Os serviços de revisão de motor: consistem em verificação das
correias, óleo, filtro de óleo e de combustível, juntas e demais componentes,
substituindo peças necessárias e outros.
4.21 – Serviços de revisão do sistema elétrico: consiste na verificação, conserto
e/ou substituição quando necessário, de componentes que integram esse sistema,
incluindo acessórios de sinalização e outros.
4.22 – Serviços de lanternagem, funilaria e pintura: deverão ser realizados sempre
que for demandando, mediante orçamento aprovado pela fiscalização do contrato e
emissão de Ordem de Serviço por parte da Contratante.
.
4.23 – Nas trocas de óleos lubrificantes só serão pagos os itens adquiridos (óleo e
filtros), não devendo ser cobrada a mão de obra da troca, como o convencionado e
praticado pelo mercado de serviços dessa natureza.
4.24 – O serviço de manutenção veicular será pago considerando a hora/trabalho para
mão de obra e pelo percentual de desconto do preço a vista das tabelas das
montadoras para peças e acessórios utilizados.
5 – DOS RELATÓRIOS
5.1 – A Contratada deverá disponibilizar relatórios de manutenção que deverão
permitir a obtenção, no mínimo, das seguintes informações cadastrais e gerenciais:
5.1.1 - Cadastro de veículos por marca, modelo, ano de fabricação, chassi,
patrimônio, placa;
5.1.2 - Relatório por veículo (peças e serviços), por data e por período;
5.1.3 - Outras informações de interesse da Contratante.
Obs.: Os referidos relatórios deverão ser produzidos no ambiente do Sistema
Integrado de Gestão e Administração de Frotas do Município de Milagres do
Maranhão mediante disponibilização de senha de acesso.
6 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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6.1 – Os prazos para execução dos reparos necessários nos veículos da frota deverão
ser estabelecidos de comum acordo com a Contratante, levando-se em consideração
o grau de avaria nos mesmos, porém os serviços de pequena monta (manutenção
preventiva) deverão ser efetuados sempre dentro de um prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, e o de manutenção corretiva não superior a 120 (cento e vinte)
horas, contadas a partir da comunicação do Fiscal do Contrato. O prazo para
execução dos reparos necessários nos veículos da frota oficial do Município de
Milagres do Maranhão não deverá ser maior que 30 (trinta) dias para os serviços de
grande monta (assim considerados aqueles que demandam mais de quarenta horas
de trabalho, conforme a tabela de tempos-padrão do fabricante), levando-se em
consideração o grau de avaria dos veículos. Os serviços de pequena monta deverão
ser efetuados sempre dentro de um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para
as manutenções preventivas e não superior a 120 (cento e vinte) horas para as
manutenções corretivas, contadas a partir da comunicação do Fiscal do Contrato.
6.1.1 – A entrega do veículo para a execução dos serviços de fornecimento e
instalação de pneus deverá ocorrer em até 02 (duas) horas, contadas a partir da
disponibilização da Ordem de Serviço (anexo II) por parte da Contratante. Esse prazo
não se soma com o da prestação dos serviços de balanceamento, quando realizados
cumulativamente. Casos excepcionais serão avaliados pela fiscalização do contrato.
6.1.2 – A entrega do veículo para os serviços de geometria deverá ocorrer em até 04
(quatro) horas, contadas a partir da disponibilização da Ordem de Serviço por parte
da Contratante. Esse prazo não se soma com o da prestação dos serviços de
balanceamento, quando realizados cumulativamente. Casos excepcionais serão
avaliados pela fiscalização do contrato.
7 – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E DAS PEÇAS
7.1 – A Contratada deverá fornecer garantia de:
7.1.1 - 06 (seis) meses para as peças repostas e instaladas, contados a partir
da emissão da(s) nota(s) fiscal (is) e fatura(s);
7.1.1.1 - Quando se tratar das peças repostas e instaladas, prevalecerá
a garantia oferecida pelo fabricante nos casos em que prazo for superior
a 06 (seis) meses.
7.1.2 – 90 (noventa) dias para os serviços executados, quando não houver
utilização de peças, contados a partir da emissão da(s) nota(s) fiscal(is) e
fatura(s);
7.1.3 – Os serviços de manutenção corretiva terão garantia mínima de 90
(noventa) dias, exceto os serviços de lanternagem e pintura, que será de 01
(um) ano.
7.2 – Durante o prazo de garantia, sem quaisquer ônus para a Contratante, a
Contratada às suas expensas, estará obrigada a:
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11.2.1 – Substituir as peças defeituosas, no prazo máximo de até 15 (quinze)
dias corridos, contados a partir da data de comunicação realizada pela do
Município de Milagres do Maranhão;
7.2.2 – Corrigir serviços que não estejam de acordo com a demanda da
Município de Milagres do Maranhão.
7.3 - Todos os serviços executados, peças ou materiais fornecidos pela Contratada
estarão sujeitos à aceitação da Contratante, que aferirá se atendem a exigências
desta.
7.4 – A Contratada fornecerá garantia para todos os serviços executados e peças,
materiais ou acessórios utilizados e contemplados nas ordens de serviço, não
repassando qualquer tipo de ônus à Contratante.
8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 - Garantir que toda peça nova e original cobrada foi realmente instalada nos
veículos da frota da Contratante, e que a Contratada devolva a Contratante todas as
peças substituídas.
8.2 - Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à Contratante,
por dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser causado por seus
prepostos, ressalvada a hipótese de caso fortuito ou força maior, desde que
devidamente comprovada.
9.3 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
processo licitatório.
9.4 - Garantir o fornecimento de peças, pneus, acessórios, componentes e outros
materiais de uso automotivo, definidas pelas seguintes características e procedências:
9.4.1 - Originais, genuínos, produzidos e ou embalados e com controle de
qualidade do fabricante ou montadora do veículo e constante de seu catálogo.
9.4.2 – Originais, do mesmo fabricante fornecedor da montadora dos veículos,
atendendo aos mesmos padrões e níveis de qualidade por esta exigidos,
recomendados ou indicados e constantes de seu catálogo.
9.4.3 - De outros fabricantes, cujo produto atenda os níveis de qualidade e
aplicabilidade recomendados ou indicados pelo fabricante ou montadora do
veículo, constantes ou não de seu catálogo, sob solicitação ou autorização
formal da Contratante, caso demonstrada a impossibilidade de atendimento
com base nos dois subitens anteriores.
9.5 - Usar somente material de boa qualidade para execução dos serviços.
9.6 - Relatar à Contratante qualquer irregularidade observada em virtude da prestação
dos serviços e prestar os esclarecimentos que forem solicitados, atendendo
prontamente, às reclamações e solicitações.
9.7 - Designar um preposto perante a Contratante para prestar, de forma ininterrupta,
todos os esclarecimentos necessários e atender as reclamações e solicitações que
por ventura surgirem durante a execução do contrato. Esse atendimento deverá ser
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feito de maneira contínua, inclusive nos finais de semana, a fim de garantir o
permanente funcionamento da frota da Contratante.
9.8 - Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestação de serviços,
objeto da presente contratação, inclusive, salários dos seus empregados, taxas,
impostos, custos administrativos e de impressão dos cartões, encargos sociais e
outros necessários, como também, qualquer prejuízo pessoal ou material causado ao
patrimônio da Contratante, ou a terceiros, por quaisquer de seus funcionários,
representantes ou prepostos na execução dos serviços contratados.
9.9 - Disponibilizar notas fiscais eletrônicas com descrição detalhada de todos os
serviços prestados para a Contratante.
9.10 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem nos necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.
9.11 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços objeto do presente
Termo, seu Edital e seus anexos, utilizando empregados treinados, devidamente
habilitados e qualificados a prestarem serviços de transporte de cargas.
9.12 - Acatar as orientações do Gestor/ Fiscal do Contrato ou de seu substituto legal,
sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos
solicitados e atendendo prontamente às reclamações formuladas.
9.13 - Prestar esclarecimentos à fiscalização contratual, sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade
observada em função da prestação dos serviços contratados.
9.14 - Manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação para
contratar com a Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os
comprovantes de regularidade fiscal.
9.15 - Orientar seus empregados quanto ao sigilo profissional que deverá ser mantido
em relação às informações que venham a ter acesso.
9.16 - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
neste Termo de Referência e no Edital, relativo à licitação da qual decorreu o presente
ajuste, nos termos do art. 55, Inciso XII, da Lei nº 8.666/93, inclusive condições de
cadastramento/habilitação que será observado, quando dos pagamentos reativos à
futura contratação.
9.17 - A Contratada se responsabilizará por eventuais danos e/ou prejuízos aos
equipamentos, instalações e/ou ativos da Contratante, ou de terceiros, ocasionados
por seus empregados e/ou seu preposto, quando da execução de serviços
relacionados ao objeto licitado.
9.18 - Executar o serviço conforme a demanda da Contratante, mediante Ordem de
Serviço.
9.19 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento
das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Contratante.
9.20 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na
licitação.
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9.21 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
de execução ou de materiais empregados.
9.22 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços contratados.
9.23 - Executar os serviços no prazo determinado.
9.24 - Comunicar o Município de Milagres do Maranhão sobre a impossibilidade de
execução dos serviços em tempo hábil, ou possíveis atrasos.
9.25 - Manter durante a vigência do contrato os recursos operacionais,
estabelecimento e maquinário em pleno funcionamento, visando o atendimento
satisfatório das demandas.
9.26 - Assegurar que os serviços executados pela Contratada garantam a segurança
e integridade dos usuários contra acidentes causados por falhas mecânicas ou
elétricas.
10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1 - Prestar à Contratada todas as informações solicitadas e necessárias para a
execução dos serviços.
10.2 - Designar servidores para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.
10.3 - Fornecer a relação dos veículos pertencentes a Contratante, autorizados a
utilizar os serviços.
10.4 - Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou
imperfeições na execução dos serviços, fixando prazo para sua correção.
10.5 - Atestar a execução da prestação dos serviços e receber as faturas
correspondentes, quando apresentadas na forma estabelecida no Contrato.
10.6 – Deduzir e recolher os tributos devidos na fonte sobre os pagamentos efetuados
à CONTRATADA.
10.7 - Encaminhar o veículo à oficina, mediante “Ordem de Serviço”, assinada pelo
Fiscal Administrativo da Unidade, com indicação dos danos a serem reparados, para
elaboração do orçamento.
11 – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
11.1 – Os serviços serão recebidos:
11.1.1 - Provisoriamente, no ato da entrega dos serviços, ocasião em que o
responsável por seu acompanhamento e fiscalização (Fiscal Administrativo da
unidade) procederá à conferência de sua conformidade com as especificações
da Ordem de Serviço e demais condições constantes deste Termo de
Referência. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado
esse recebimento.
11.1.2 – Definitivamente, em até 15(quinze) dias após o recebimento provisório,
caso não se verifique defeitos ou imperfeições, por servidor designado pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado.
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12 – DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
12.1 – Para a prestação dos serviços, objeto do presente instrumento, será
formalizado um Contrato Administrativo estabelecendo em suas cláusulas todas as
condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o
edital de licitação, do Termo de Referência e da Proposta da empresa vencedora.
12.2 – O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses para serviço e 07 (sete) meses
para aquisição de peças, contada a partir de sua assinatura, podendo ter sua duração
prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante termos aditivos, até o limite de
60 (sessenta) meses, após a verificação da real necessidade e vantagens para a
Administração em sua continuidade, conforme disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº
8.666/93, podendo ser alterado, exceto no tocante ao seu objeto.
13 – DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO DE SERVIÇOS
13.1 – A subcontratação, fusão, cisão ou incorporação, serão admitidas, desde que
previamente informadas e com o consentimento prévio e por escrito da Contratante,
e desde que não afetem a boa execução do contrato, até 30% (trinta) por cento do
valor total do contrato.
13.2 – A Contratada não poderá alegar desconhecimento e nem se eximir da
responsabilidade por falhas ou defeitos em peças e serviços fornecidos ou prestados
por seus subcontratados, devendo executar a correção do serviço e/ou substituição
das peças de imediato, assegurando a garantia do serviço.
13.3 – A subcontratação também poderá ser aplicada em casos excepcionais, como
a necessidade de socorro mecânico, caso o valor do orçamento para a manutenção
seja inferior ao do guinchamento.
14 - DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO
14.1 – A Gestão da prestação dos serviços caberá à Prefeitura Municipal de Milagres
do Maranhão, e Fiscalização e acompanhamento pelo Fiscal Administrativo da
unidade demandante, a quem competirá verificar se a empresa está executando
corretamente o objeto contratado, obedecendo aos termos do Contrato e os demais
documentos que o integram.
14.2 – O Fiscal do Contrato não terá nenhum poder de mando, gerência ou controle
sobre os empregados designados pela empresa contratada para a prestação dos
serviços, objeto deste instrumento, cabendo-lhe, no acompanhamento e fiscalização
do Contrato, registrar todas as ocorrências relacionadas a sua execução,
comunicando à empresa, por meio do seu representante e/ou preposto, as
providências necessárias a sua regularização, as quais deverão ser atendidas de
imediato, salvo motivo de força maior.
14.3 – A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não excluirá nem
reduzirá a responsabilidade da empresa Contratada, inclusive perante terceiros, por
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quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implicará corresponsabilidade do
Poder Público ou de seus agentes e/ou prepostos.
14.3.1 – Qualquer exigência da fiscalização, inerente ao objeto e termo do
presente instrumento, deverá ser prontamente atendida pela empresa
contratada, sem ônus para a Polícia Militar.
14.4 – A fiscalização e o acompanhamento da execução do Contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do Contrato.
15 – DO PAGAMENTO
15.2 – O pagamento será efetuado mensalmente, conforme demanda efetivamente
executada, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura e de planilha com a
discriminação dos itens consumidos e dos serviços executados, com preços unitários,
parciais e totais, referente a todas as manutenções ocorridas naquele período,
devendo indicar no corpo do documento fiscal o número do contrato firmado com a
Contratante.
15.4 – Previamente a cada pagamento, a Contratante realizará consulta para
verificação da sua regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária. Caso fique
constatado o vencimento das guias de recolhimento do FGTS e da Previdência Social,
a Contratada deverá apresentar, no prazo constante da solicitação feita pela
Administração, a sua regularização.
15.5 – Em caso de irregularidade, a Contratante notificará a Contratada para que
sejam sanadas as pendências no prazo de até 5 (cinco) dias.
15.6 – Serão retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres públicos as taxas,
impostos e contribuições previstas na legislação pertinente, cujos valores e
percentuais respectivos deverão estar discriminados em local próprio do documento
fiscal.

15.6 - A Contratante poderá, a seu critério, utilizar períodos mensal, bimestral,
semestral ou anual para aplicação de glosas com o objetivo de adequar a execução
do contrato.
16 – DAS PENALIDADES
16.1 – Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993,
do decreto nº 3.555, de 2000, e o do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que:
16.1.1 – Deixar de executar total ou parcialmente o contrato;
16.1.2 – Apresentar documentação falsa;
16.1.3 – Comportar-se de modo inidôneo;
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16.1.4 – Cometer fraude fiscal;
16.1.5 – Descumprir qualquer dos deveres elencados no edital ou no contrato;
16.1.6 – Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade
da proposta;
16.1.7 – Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
16.1.8 - Não mantiver sua proposta dentro do prazo de validade;
17.2 - Aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na lei 8.666, de 1993.
17.3 – 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.
17.4 – As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Estado e cobrados
judicialmente.
17.5 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada por intermédio de ofício apresentado
mediante contra recibo.
17.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou no caso de multas cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.
17.7– As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, contados da notificação.
17 – DA ESTIMATIVA DE VALORES
17.1 - Os valores estimados para execução do objeto do presente Termo de
Referência serão definidos por ocasião da pesquisa de preços de mercado, tendo
como base o valor hora/homem para a execução dos serviços de manutenção,
17.1.1 – Os valores estimados tiveram também como referência os gastos realizados
com a manutenção dos veículos no ano de 2019.
18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1 – Deverá ser assegurado, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar a execução
dos serviços.
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18.1.1 – Verificada qualquer irregularidade, a Contratante poderá suspender a
execução dos serviços ou recusar a aceitação deles, cabendo à Contratada
arcar com as despesas até então realizadas ou com o ressarcimento dos
valores pagos.
18.2 – A Contratada será única e exclusivamente responsável por seus empregados,
os quais deverão ser vinculados a ela, assumindo todos os encargos trabalhistas,
previdenciários e recolhimento de tributos e taxas incidentes.
18.3 – A Contratada deverá providenciar a imediata correção das deficiências
apontadas pela Contratante, quanto à operacionalidade do gerenciamento.
18.4 – À Contratante se reserva, também, o direito de adquirir peças avulsas para a
realização de reparos nos veículos.
18.5 – Será permitido à Contratante solicitar a adaptação do sistema contratado as
suas peculiaridades, bem como relatórios gerenciais adicionais necessários a melhor
gestão da frota, sem custos adicionais aos valores contratados.
18.6 – Os orçamentos das manutenções preventivas e corretivas, devidamente
analisados pelo Fiscal do Contrato, serão submetidos a aprovação.
18.6.1 - Se o(s) orçamento(s) for(em) aprovado(s), caberá ao Fiscal do
Contrato, após ciência, autorizar a execução dos serviços necessários.
18.6.2 - Se o(s) orçamento(s) for(em) rejeitado(s), caberá ao Fiscal do Contrato
manter contato com o Representante da Contratada, com vistas a manter
entendimentos de adequação do orçamento aos valores mais vantajosos para
a Contratante, levantados no mercado.
18.7 – Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações e legislação correlata.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2020
ANEXO II
DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão - MA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2020

Prezados Senhores,

____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________,
sediada em _________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal
Sr(a) _________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
________________ e do CPF nº________________, DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de julho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27
de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

......................(.....), ....... de ................... de 2020.

.................................................................................................
(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2020
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO
Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão - MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2020

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa
____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ____________, DECLARA, sob as
penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu
nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

......................(.....), ....... de ................... de 2020.

.................................................................................................
(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2020
ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO PE Nº xcxxx/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº_________
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
__________________ DE MILAGRES DO
MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO E
A EMPRESA (...).
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MILAGRES DO MARANHÃO, por meio da
SECRETARIA MUNICIPAL DE _____________, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF
sob o nº _________________, situada na _______ s/n, Centro, Milagres do Maranhão - MA.
REPRESENTANTE: Secretário(a) Municipal de ____________, Senhor(a) __________,
CPF nº ____________.
CONTRATADA: ___________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________,
situada na ____________________________.
REPRESENTANTE: Senhor(a) _____________, CPF nº ______________.
Acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 10.520/02, e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas
a seguir expressas:
Cláusula Primeira – DO OBJETO:
1.1. _________/MA.
Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:
2.1.Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº ___/2020 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no
que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de
direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.
Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:
3.1. Pelo fornecimento/execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o
valor global de R$ ________ (...), conforme descrição dos materiais abaixo:
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Item

Descrição

Marca

Unid

Quant

Preço
Unitário
Total

Valor Total..................R$

Cláusula Quarta – DOS RECURSOS FINANCEIROS:
4.1.As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos
consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que
por ventura se fizerem necessárias, através de ordem de fornecimento correspondente:
UNID. ORÇAMENTARIA:
PROJETO/ATIVIDADE:
NATUREZA DA DESPEZA:
FONTE DE RECURSO:
Cláusula Quinta – DA VINGÊNCIA:
5.1.O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até __(______)
meses.
Cláusula Sexta – DOFORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA:
6.1. Os Materiais/serviços deverão ser entregues/executados, na qualidade, quantidade e
periodicidade especificadas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a
inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação
por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os Materiais/serviços que
porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.
6.2. Os Materiais/serviços deverão ser entregues/executados integralmente conforme solicitado
através da ordem de fornecimento/serviço.
6.3.Os Materiais/serviços deverão ser entregues/executados no local indicado no Termo de
Referência.
Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos Materiais/serviços executados,
após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o
Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos
como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota
Fiscal de execução do objeto, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada
também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão
Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e
Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.
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7.1.1 – Comprovada a regularidade fiscal, o pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente
da Contratada, junto ao Banco:................., Agência:.................; e Conta Corrente:................. .
7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob
pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos
decorrentes.
7.3.Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em
situação irregular, em desconformidade com item 7.1.
7.4.As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento/serviço.
Cláusula Oitava – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
DO CONTRATO:
8.1.Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá
restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93,
mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.
Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO:
9.1.Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização
dos Materiais/serviços entregues/executados.
Cláusula Décima – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
10.1.Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições
avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
10.2.Constituem obrigações da Contratada:
I) Executar o Objeto às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do
presente contrato;
II) executar o Objeto, rigorosamente nas especificações, prazos e condições
descritas na Clausula I – DO OBJETO e Anexo I;
III) os Materiais/serviços deverão ser entregues/executados integralmente e
constante no caso de provimento ininterruptamente, no caso de manutenção
sempre que requisitado conforme ordem de Fornecimento/serviço de acordo
com as necessidades das Secretarias municipais.
IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o
adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;
V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;
VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando
todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes,
caso ocorram;
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VII)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior,
dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os
documentos para a respectiva aprovação, em até 05(cinco) dias consecutivos, a
partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
VIII)atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
decorrentes da execução do presente contrato;
IX)manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas;
X)a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita
condição dos Materiais/serviços, inclusive suas quantidades e qualidade,
competindo-lhe também, a dos Materiais/serviços que não forem aceitos pela
fiscalização da Contratante deverão ser trocados;
XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes
que porventura ocorram na execução do Objeto e o uso indevido de patentes e
registros.
10.3.Constituem obrigações da Contratante:
I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
III)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
IV)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a
execução do Contrato.
Cláusula Décima Primeira – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:
11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através
de protocolo.
11.2.Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.
Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO:
12.1.A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante,
independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55,
inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida
lei.
Cláusula Décima Terceira – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:
13.1.A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Milagres do
Maranhão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
pena.
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13.2.A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de
suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo
das demais cominações legais.
13.3.No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:
13.3.1. Advertência;
13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por
cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas
fielmente as condições pactuadas;
13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese
de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o
valor da fatura.
13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e
13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência
cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4,
principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência
de atraso na entrega/execução do objeto licitado ou caso haja cumulação de
inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas,
facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas
conjuntamente com os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo
de 10 (dez) dias úteis.
13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito
de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação,
comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para as providências
cabíveis.
13.6.A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas
condições estabelecidas neste Edital.
13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da
Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão.
Cláusula Décima Quarta – DOS CASOS OMISSOS:
14.1.Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que
couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais
de direito.
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Cláusula Décima Quinta – DO FORO:
15.1.Fica eleito o foro da Comarca de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi
impresso em 02 (duas) vias de igual teor.
Milagres do Maranhão(MA), ..... de ....................... de 2020.

______________________________________________
SECRETARIA _____________
CONTRATANTE

______________________________________________
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CONTRATADA
Testemunhas:
1.

__________________________________
CPF Nº

2.

__________________________________
CPF Nº
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume do edital na modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2020, possui 39
(trinta e novo) folhas, incluindo esta, numericamente ordenadas.
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Milagres do
Maranhão, Estado do Maranhão, em 27 de Julho de 2020.

DOMINGOS ALVES DOS REIS NETO
Pregoeiro Municipal

ANTONIO DE PADUA VERAS LOPES
Sec. Municipal de Administração
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