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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME E EPP, OU MEI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019004/CMSB
PREÂMBULO:
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO, ESTADO DO MARANHÃO, por intermédio da Pregoeira, designada
pela Portaria nº 002//2019, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar às 14h30min do dia 22 de
janeiro de 2019, na Sede da Câmara Municipal de São Bento, situada à Travessa Major Marcos, nº 375, Centro, na cidade
de São Bento, Maranhão, no recinto do Plenário Hibraim Vital Almeida, licitação na modalidade PREGÃO na forma
PRESENCIAL do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, destinada ao Registro de Preços para futura Contratação de
empresa para prestação de Serviços de Locação de Veículo Automotor, tipo passeio, elencados no Termo de Referência,
Anexo I do Edital, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto
Federal nº 7.892/2013 e alterações pelo Decreto nº 8.250/2014, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006,
alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei
Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.
O certame licitatório será realizado de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital e
obedecendo ao que dispõe a Lei 10.520/2002, Lei Complementar n. 123/2006 e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93 e suas
alterações.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada,
o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Pregoeira em
contrário.
1.

DO OBJETO

1.1.
A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para futura Contratação de empresa para prestação de
Serviços de Locação de Veículo Automotor, tipo passeio, destinados à manutenção das atividades da Câmara Municipal,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
2.

DO VALOR ESTIMADO

2.1.
Valor Máximo da Licitação: R$ 79.980,00 (setenta e nove mil e novecentos e oitenta reais), conforme
especificado no Anexo I.
3.

DO EDITAL

3.1.
O presente Edital estará à disposição dos interessados, onde poderá ser consultado ou adquirido gratuitamente na
Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de São Bento, situada à Travessa Major Marcos, 375, Centro São Bento/MA e no Quadro de Avisos do Poder Legislativo de São Bento.
3.2.
O aviso do Edital será publicado nos Órgãos de Imprensa Estadual – Diário Oficial do Maranhão, Jornal de
Grande Circulação no Estado e divulgado no Quadro de Avisos do Poder Legislativo de São Bento.
3.3.
Eventuais alterações do Edital serão publicadas nos Órgãos de Imprensa Estadual – Diário Oficial do Maranhão,
Jornal de Grande Circulação no Estado e divulgado no Quadro de Avisos do Poder Legislativo de São Bento.
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3.4.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer interessado poderá
solicitar esclarecimentos, requerer providências ou formular impugnação escrita contra cláusulas ou condições do Edital.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1.
A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA - ME, EMPRESA
DE PEQUENO PORTE – EPP ou ainda Microempreendedor Individual, qualificadas como tais nos termos do art. 3º, da
Lei Complementar nº 123/2006.
4.2.
Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica que atenda todas as exigências do
presente Edital e seus anexos, correndo por sua conta todos os custos com a elaboração e apresentação da proposta;
4.3.
Somente será admitida a participação neste certame, de pessoas jurídicas, que comprovem com documentos de
registros ou autorizações legais, que explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;
4.4.
Poderão participar da presente licitação todas as empresas, cadastradas ou não na Câmara Municipal de São
Bento;
4.5.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado e preferencial, sendo
consideradas como tal aquelas que constarem na firma ou denominação social as expressões “microempresa” ou
“empresa de pequeno porte”, ou suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, nos termos da LC 123/2006;
4.6.
Não será admitida a participação na presente licitação de empresas que se encontrem em uma ou mais das
seguintes situações:
a. em processo de falência, em recuperação judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação;
b. reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
c. estrangeiras que não funcionem no país;
d. que tenham sido suspensas do direito de licitar por ato desta Administração ou que tenham sido declaradas
inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública;
e. cooperativas.
4.7.
Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão referir-se ao mesmo
CNPJ constante na proposta de preços.
5.

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

5.1.
Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente
pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no
endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.
5.2.

Caso seja acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

5.3.
Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas ou
irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão.
Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.
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DO CREDENCIAMENTO

6.1.
Antes da abertura dos envelopes de propostas ocorrerá a fase de credenciamento, onde serão vistos e
identificados os representantes das licitantes;
6.2.
Cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, exibindo a respectiva cédula de identidade
ou documento equivalente, bem como comprovado por instrumento próprio, conferindo poderes para formulação de
proposta e lances verbais, oferta de descontos, recebimento de intimações, notificações, desistência ou não de recurso e
para a prática dos demais atos inerentes ao certame, além da apresentação de Contrato Social na junta comercial ou
Alvará de Funcionamento para comprovação do ramo de atividade que a empresa exerce;
6.3.

Cada Credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante;

6.4.
Uma vez dado início ao credenciamento no horário previsto no preâmbulo deste Edital, não serão mais aceitos
novos participantes no certame;
6.5.
Somente poderão participar da fase de lances verbais as empresas que, atendendo as condições estabelecidas no
item 4, no dia, hora e local da realização do Pregão, se fizerem representar por pessoa com poderes para formular
propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive renúncia ao direito de interpor e desistir
de recursos, comprovando tais poderes da seguinte forma:
6.5.1. Documentação necessária para credenciamento
a) se titular, diretor, sócio ou gerente deverá apresentar cópia autenticada do estatuto ou contrato social, ou
instrumento específico que lhe confira poderes para tanto, devendo identificar-se exibindo a carteira de identidade
ou outro documento equivalente;
b) se por outra pessoa deverá apresentar instrumento público ou particular de mandato (com firma reconhecida em
cartório), com poderes para formular ofertas e lances de preço e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame em nome da representada, inclusive renúncia ao direito de interpor e desistir de recursos, devendo
igualmente identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.
c) Declaração dando ciência de que cumpre(m) plenamente os requisitos de habilitação conforme modelo do
Anexo VII.
d) Comprovação de enquadramento de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor
Individual.
6.6. Os documentos referidos nas alíneas “a”, “b” “c” e “d” do item 6.5.1 deverão ser apresentados em separado dos
envelopes referidos no item 7, durante o ato específico para o credenciamento e/ou representação;
6.6.
O representante da licitante que não se credenciar perante a Pregoeira ficará impedido de participar da fase de
lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de
interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta de
Preços” ou “Documentação” relativos a este Pregão, mantendo o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de
ordenação das propostas e apuração do menor preço.
7.

DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1.

Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: “Proposta de Preço” e “Habilitação”.
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7.2.
Os conjuntos de documentos relativos à proposta de preço e à habilitação deverão ser entregues separadamente,
em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome da licitante, o número e objeto da licitação e,
respectivamente, os títulos dos conteúdos "Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação", na forma dos incisos I e II
a seguir:
7.3.
As propostas e os documentos de habilitação deverão estar acondicionados em envelopes ou volumes separados,
fechados, com as seguintes especificações e endereçamento:
I - envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço:
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA EMPRESA PROPONENTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
LICITANTE: ___________________________________
ENVELOPE N. 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
II - envelope contendo os Documentos de Habilitação:
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA EMPRESA PROPONENTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
LICITANTE: ___________________________________
ENVELOPE N. 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.3.1. A ausência dos dizeres na parte externa não constituirá motivo para desclassificação da licitante, que poderá,
através de seu representante legal, inserir as informações faltantes.
7.4.
Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor da Câmara Municipal, ou por meio de
publicação em órgão de imprensa oficial.
7.5.
Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em facsímile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de
ilustração das propostas de preços.
7.6.
Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo aqueles referentes à proposta de
preço e à habilitação, além de seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
7.7.
O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento
da empresa que emitirá a Fatura.
8.

DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE 01

8.1.
A proposta de preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa ou datilografada em papel timbrado ou
que identifique a empresa licitante, de acordo com o modelo constante do Anexo III do Edital, redigida com clareza, em
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras, ressalvas, acréscimos ou
entrelinhas, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza a classificação a ter mais de um resultado,
devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais por representante legal da empresa (proprietário,
dirigente, sócio-gerente ou mandatário).
8.2.
Na formulação da proposta, a licitante deverá computar todos os custos relacionados com o serviços do objeto,
tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, encargos sociais, encargos trabalhistas, seguros, lucros e outros
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necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, sendo quaisquer tributos, despesas e custos
diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados considerados inclusos no preço, não podendo ser
cogitado pleito de acréscimo, a esse ou a qualquer título, devendo os bens/serviços ser fornecidos sem ônus adicionais.
8.2.1. Na proposta de preços deverão constar:
a) Razão Social da licitante, número do CNPJ/MF, Inscrição Estadual, endereço completo, telefone/fax, e-mail,
nome de pessoa para contato, o nome do banco, a agência, número da conta corrente;
b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, devidamente qualificado (profissão, estado civil,
cargo que ocupa na empresa, número da carteira de identidade, número do CPF e domicílio);
c) Descrição detalhada do objeto da licitação, de acordo com as especificações constantes do presente Termo de
Referência, com indicação da marca, modelo, características técnicas, indicação do prazo de garantia,
acompanhada, quando expressamente solicitado, de catálogos, folhetos, prospectos e demais elementos
informativos que permitam avaliar sua qualificação técnica observada às exigências do Edital constantes no
Anexo I;
d) Preço por unidade, valor total por item e valor global do lote, cotado em moeda corrente nacional, limitado a
02 (duas) casas decimais, desprezando-se as frações excedentes;
e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da apresentação da mesma;
f) Valor do lote, em números e por extenso;
g) Declaração de que na sua proposta, os valores apresentados englobam todos os custos operacionais da
atividade, incluindo, além do lucro, fretes, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas,
diretas e indiretas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento
integral do objeto deste Edital e seus Anexos, sem que caiba ao proponente direito de reivindicar custos
adicionais.
8.2.2. Não serão consideradas as ofertas de vantagens não previstas neste Edital.
8.2.3. Em caso de divergência entre os valores apresentados, será considerado o unitário sobre o total e o escrito por
extenso sobre o expresso em algarismo;
8.2.4. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou incorretamente cotados
que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das
propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou
qualquer título, devendo o objeto deste pregão ser prestado, sem ônus adicionais.
8.2.5. Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado, observado o valor máximo
admissível, sob pena de desclassificação da proposta.
8.2.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Pregoeira.
8.2.7. A licitante poderá apresentar proposta para todos os itens do(s) lote(s) que for (em) de seu interesse.
8.2.8. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração deste sob alegação de erro ou omissão.
8.2.9. A simples apresentação da proposta, independentemente de declaração expressa, implica a aceitação, por parte
da licitante, de todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância
das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo do Edital.
8.2.10. Em caso de ocorrer lances, a licitante vencedora terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do
encerramento da sessão pública, para entregar nova proposta, com valores unitários e totais de acordo com o
valor final oferecido no Pregão para cada item.
9.

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº. 02

9.1. Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, conforme o tipo de sociedade proponente, a licitante apresentará:
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9.1.1.
Inscrição do empresário individual/requerimento de empresário no Registro Público de Empresas
Mercantis (Junta Comercial) da respectiva sede (artigos 967 e 1.150 do Código Civil);
9.1.2.
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e alterações subseqüentes devidamente registradas,
ou sua versão consolidada, em se tratando de sociedade empresária (sociedade limitada - artigos 1.052 a 1.089 do Código
Civil), e, no caso de sociedade por ações ou companhias (Lei 6.404/76), ata registrada da assembléia de eleição da
diretoria;
9.1.3.
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País
(artigos 1.134 a 1.141 do Código Civil), e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
9.1.4.
Ata, registrada na Junta Comercial, das assembléias que tenham aprovado ou alterado os estatutos em
vigor e ata de eleição dos administradores em exercício, no caso de cooperativas (artigos 1.093 a 1.096 do Código Civil);
9.1.5.
No caso de micro e pequenas empresas, as interessadas deverão apresentar certidão ou documento
equivalente expedido pelo órgão estadual competente de que se encontram regularmente inscritas no registro cadastral de
micro e pequenas empresas, relacionado com o ramo do objeto licitado;
9.2.
9.2.1.1.

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;

9.2.1.2. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, através Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa
da União, (www.receita.fazenda.gov.br);
9.2.1.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, através Certidão Negativa de Tributos Municipais; e da
Certidão Negativa da Dívida Ativa Municipal;
9.2.1.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, através Certidão Negativa de Tributos Estaduais;
(www.sefaz.ma.gov.br) e da Certidão Negativa da Dívida Ativa Estadual; (www.sefaz.ma.gov.br);
9.2.1.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através Certidão Negativa de Débitos relativos às
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros expedida pela SRF, (www.receita.fazenda.gov.br) e ao Fundo de
Garantia, através do Certificado de Regularidade do FGTS CRF, (www.caixa.gov.br);
9.2.1.6. Prova de Regularidade relativo à Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), (www.tst.jus.br);
9.2.1.7. Atendendo ainda ao artigo 43 da LC 123/2006, devidamente alterado pela LC 147/2014, as microempresas e
empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrição. Caso haja alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa;
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9.2.1.8. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
9.2.1.9. Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos ou Supervenientes à Habilitação, com o carimbo CNPJ da
licitante, de acordo com o modelo constante no Anexo V;
9.2.1.10. Declaração de que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de
trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, com o carimbo CNPJ da licitante, conforme modelo
constante no Anexo VI.
9.2.2.

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.2.2.1. 01 (UM) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OU CERTIDÃO, fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, que comprovem a aptidão da empresa licitante para o desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação;
9.2.3.

DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA:

9.2.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extra Judicial e Insolvência Civil. Todas
as ações e/ou execuções fiscais expedidas pelos distribuidores da sede da licitante emitido em até 60 (sessenta) dias antes
da abertura do certame, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.
10.
DA DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

HABILITAÇÃO

E

DA

DECLARAÇÃO

DE

10.1.
A etapa/fase para recebimento da declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação e dos
envelopes proposta de preços e documentos de habilitação será levada a efeito tão logo se encerre a fase de
credenciamento.
10.1.1. A declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação não deve integrar os envelopes proposta de
preços e documentos de habilitação, constituindo-se em documento a ser fornecido separadamente, ficando facultada a
utilização do modelo constante do Anexo VII, com o carimbo de CNPJ da licitante.
10.2.
Iniciada esta etapa/fase, a Pregoeira receberá e examinará a declaração de que a proponente cumpre os
requisitos de habilitação.
10.2.1. A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a exigência prevista inviabilizará
a participação da proponente neste Pregão, impossibilitando, em conseqüência, o recebimento dos envelopes proposta
de preços e documentos de habilitação.
10.3.
Ainda nessa fase, o representante da proponente entregará a Declaração de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, ficando facultada a utilização do modelo constante do Anexo VIII, com o carimbo de CNPJ da licitante,
que é condição para que a proponente possa usufruir dos benefícios constantes da Lei Complementar n. 123/2006.
10.4. A Pregoeira poderá aceitar, a seu critério, a apresentação das referidas declarações até o momento em que houver
o ato declaratório de abertura da etapa de lances.
11. DA ABERTURA DO ENVELOPE 01- PROPOSTA DE PREÇO
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11.1.
Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor mais baixo e o
das ofertas com preços de até 10% (dez por cento), superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na
forma dos itens subsequentes, até a proclamação do vencedor.
11.2.
Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores das
melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas propostas escritas.
11.3.
No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidados,
individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor
da proposta classificada de maior preço, até proclamação do vencedor.
11.4.
Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio, para determinação da
ordem de oferta dos lances.
11.5.
A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem
decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de classificação.
11.6.

É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

11.7.

Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste edital.

11.8.
Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades
previstas neste Edital.
11.9.
A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, implicará a exclusão da Licitante da
etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
11.10. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário
e o valor estimado para a contratação, podendo a Pregoeira negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido
preço melhor.
11.11. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela Pregoeira, as LICITANTES
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
11.12. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances.
11.13. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, a Pregoeira
verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores consignados em Planilha de
Custos, decidindo, motivadamente, a respeito.
11.14. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado vencedor a
LICITANTE que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o preço de mercado e que
ofertar o menor preço do item.
11.15. Será desclassificada:
a) a proposta que não atender às exigências deste edital;
b) a proposta que apresentar preço excessivo ou manifestamente inexequível.

8| P á g i n a

Fls. nº___________________
ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
C.N.P.J. 23.608.599/0001-46
Travessa Major Marcos, 375, Centro, São Bento – MA

Proc. Nº ________________
Rubrica:________________

11.16. Da sessão pública do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das
licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da
documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos.
11.17. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e qualquer informação, acerca do
objeto, ser esclarecida previamente junto a Pregoeira.
11.18. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos,
devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.
11.19. O licitante vencedor deverá apresentar na Câmara Municipal nova planilha de preços, com os valores obtidos
após a etapa de lances verbais, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de desclassificação do certame.
12.

DOS PROCEDIMENTOS

12.1.
Concluída a fase de recebimento dos envelopes, a Pregoeira comandará o início da abertura de propostas,
selecionando as licitantes aptas a participar da licitação na modalidade Pregão, divulgando, no ato, a lista das licitantes e
das propostas ofertadas, classificando-as segundo a ordem crescente dos preços finais, indicando desde logo as
proponentes autorizadas a participar da fase competitiva da licitação.
12.2.
Executada a fase de classificação e ordenação das propostas de que trata o subitem 8.1, a Pregoeira abrirá a fase
competitiva de lances.
12.2.1. A princípio, participarão da etapa competitiva a ofertante da proposta de menor preço e as titulares das ofertas com
preços em até 10% (dez por cento) superiores ao do menor preço obtido, oportunizando a renovação das mesmas
com o oferecimento de valores mais baixos aos propostos inicialmente.
12.2.2. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão permitidas as proponentes das 03 (três)
melhores ofertas, independentemente de seus valores, a formulação de lances, até que se obtenha preço vantajoso
para a Administração, subentendendo-se que, ocorrendo empate no valor da terceira melhor oferta, todos estes
proponentes participarão da respectiva fase.
12.2.3. A desistência de apresentar lance implicará na automática exclusão da licitante da etapa e na manutenção do último
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
12.2.4. Exaurida a fase de lances, passar-se-á ao julgamento das propostas, visando selecionar aquela que se apresente mais
vantajosa para a Administração, segundo o critério menor preço.
12.2.5. Os lances ofertados pelas participantes deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
crescentes, podendo a Pregoeira estabelecer o interstício mínimo entre lances de cada proposta.
12.2.6. Em caso de resultado positivo na negociação, os novos valores ajustados serão consignados na ata da sessão e
passarão a compor a proposta.
12.2.7. Caso não se realize lance, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor
estimado para contratação.
12.2.8. Nas situações previstas nos subitens 8.2.3 e 8.2.7 deste Edital, a Pregoeira poderá negociar diretamente com a
proponente para que seja obtido melhor preço.
12.2.9. Os lances serão iniciados pela ordem decrescente dos valores das propostas qualificadas.
12.2.10.
No caso de desclassificação de todas as empresas participantes da fase de lances, a Pregoeira poderá
reiniciar nova etapa de lances com as empresas não qualificadas inicialmente.
12.2.11.
Quando conveniente para o Pregoeiro, na própria sessão pública a licitante deverá comprovar a
admissibilidade, pelos meios formais, de sua proposta ou lance.
12.2.12.
Ocorrendo empate entre propostas classificadas sem que haja a apresentação de lances, proceder-se-á ao
sorteio entre as propostas empatadas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em sessão pública, salvo se todos os
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representantes das licitantes estiverem presentes e renunciarem ao direito de recurso, caso em que o sorteio
poderá ocorrer na mesma sessão pública.
12.3.
Declarada encerrada a etapa competitiva, as propostas serão ordenadas na forma crescente dos preços finais,
indicando-se desde logo a proposta de menor valor, dando-se por encerrada a fase de julgamento das propostas quanto ao
preço, procedendo-se à imediata suspensão do Pregão, se necessário, para a análise da aceitabilidade da primeira
classificada, quanto aos requisitos exigidos neste Edital, e para o exame dos documentos de habilitação da respectiva
licitante.
12.4.
DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS ESCRITAS
12.4.1. A análise da aceitabilidade das propostas, a começar pela de menor valor, compreenderá o exame do atendimento
das condições gerais e específicas exigidas neste Edital e seus anexos.
12.4.1.1. Nas propostas de preços será ainda observada a compatibilidade das características dos produtos ofertados
com as especificações requisitadas neste Edital e seus anexos.
12.4.2.
a)
b)
c)

Serão consideradas desclassificadas as propostas:
Que não contiverem todos os dados e elementos exigidos para o envelope 01 – Proposta de Preços;
Que não atenderem aos requisitos das especificações do objeto licitado;
Que ofertarem preços superiores aos máximos previstos nesta licitação, irrisórios, manifestamente inexequíveis
ou incompatíveis com os valores de mercado, inclusive pela omissão de custos tributários incidentes sobre a
contratação;
d) Que não apresentarem ofertas para todos os itens do lote em que estiver participando.

12.4.3. Se a proposta ordenada como a de primeiro melhor preço for desclassificada, frente ao desatendimento das
especificações técnicas exigidas neste Edital e seus anexos, e/ou pela análise de amostras que poderão ser solicitadas, a
critério do órgão licitador, a Pregoeira procederá à análise da proposta colocada em segundo lugar, e assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até que uma atenda às exigências.
12.4.4. Uma vez encerrada a etapa competitiva, não cabe à desistência ou pedido de retificação de preços ou quaisquer
outras condições oferecidas.
12.4.5. Será admitido de cada licitante o recebimento de somente um envelope para cada uma das formas explicitadas no
item 6.1 deste Edital.
12.4.6. As Microempresas – ME e as Empresas de Pequeno Porte – EPP, devidamente identificadas no início da
sessão, conforme subitem 4.3, poderá usufruir dos benefícios constantes da Lei Complementar n. 123/2006.
13.
DA ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DOS LICITANTES
13.1.
Verificada a conformidade das propostas e das amostras apresentadas (se solicitadas) com os requisitos do Edital,
a Pregoeira procederá à abertura do envelope contendo a documentação de habilitação do autor da proposta classificada
em primeiro lugar, para confirmação de suas condições habilitatórias, com base nas exigências estabelecidas.
13.2.
Caberá a Pregoeira inabilitar a licitante que não atender às exigências previstas, omitir qualquer dos documentos
solicitados ou apresentá-los fora do prazo de validade, excetuados, a seu critério, aqueles que possam ser comprovados por
meio eletrônico e o disposto no subitem 9.2.1.7 deste Edital.
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13.2.1. As Microempresas – ME e as Empresas de Pequeno Porte – EPP poderão usufruir do benefício constante da Lei
Complementar n. 123/2006 e alterações da Lei Complementar n. 147/2014 e, somente no caso de documentos de
regularidade fiscal e trabalhista apresentado fora do prazo de validade, nos termos da legislação específica.
13.3.
Poderá ser habilitada, a critério do Pregoeiro, a licitante que tenha apresentado documentos com irregularidades
formais, desde que, justificadamente, tais fatos sejam irrelevantes e não causem prejuízos à Administração.
13.4.
Se a autora da melhor proposta não atender aos requisitos de habilitação, a Pregoeira fará imediata convocação
da empresa autora da proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, para apresentar seus documentos de
habilitação, até que seu autor atenda, integralmente, aos requisitos de habilitação exigidos no Edital.
14.

DO RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E QUALIFICAÇÃO DA LICITANTE

14.1.
Depois de avaliada a aceitabilidade das propostas e a qualificação da licitante titular da menor oferta, constatado o
atendimento dos requisitos, a Pregoeira comunicará as licitantes da decisão sobre a aceitabilidade ou inaceitabilidade das
propostas e da habilitação e proclamará o resultado da licitação com a adjudicação do objeto à ofertante da melhor
proposta, mediante a inserção, na respectiva ata, das razões e fundamentos da decisão, dando aos participantes do certame
a imediata intimação da decisão.
14.2.
Declarada a vencedora da licitação e não havendo interposição de recurso, a Pregoeira fará a adjudicação do
objeto à vencedora, com imediata emissão da confirmação em ata, que discriminará e documentará as condições
específicas para a contratação.
15.

DO RECURSO

15.1.
Se o resultado da decisão não for aceito, qualquer licitante, na mesma sessão de proclamação da vencedora da
licitação, poderá manifestar imediata intenção de recorrer do ato decisório, devendo o fato, devidamente justificado, ser
consignado em ata.
15.1.1. A manifestação necessariamente explicitará motivação consistente e esta será liminarmente avaliada pela
Pregoeira, o qual decidirá pela sua aceitação ou não.
15.1.2. Presentes os pressupostos da admissibilidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, concedendo ao interessado, na
própria sessão, o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões recursais, oportunidade em que serão
também intimados os demais participantes, para, querendo, apresentar impugnações ao recurso, em igual número de
dias, contados do término do prazo recursal concedido ao recorrente, com disponibilização imediata de vista do
processo licitatório.
15.2. O recurso contra a decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo.
15.3. Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior competente, por intermédio da que praticou o ato recorrido,
e encaminhado à Câmara Municipal de São Bento – Comissão Permanente de Licitação, localizada na Travessa Major
Marcos, nº 375 - Centro nesta cidade, para que, no prazo estabelecido no item 15.1.2 deste Edital, proceda à entrega à
Pregoeira responsável pela licitação.
15.4. Não serão aceitos recursos interpostos através de fac-símile, e-mail ou cuja petição tenha sido apresentada fora do
prazo e/ou por quem não esteja legalmente habilitado para representar a empresa licitante.
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15.5. O acolhimento do recurso pela autoridade que prolatou a decisão importará na invalidação apenas dos atos não
suscetíveis de aproveitamento.
15.6. Improvido o recurso, serão remetidos os autos, com seu relatório em favor da manutenção do decidido, à autoridade
superior, a quem caberá manter ou reformar a decisão.
15.7. A inocorrência de imediata manifestação da licitante do interesse de interposição de recurso ou sua apresentação
imotivada ou insubsistente implicará em preclusão do direito de recorrer do ato decisório.
16.

DA ADJUDCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

16.1.
Decididos os recursos eventualmente formulados, a Pregoeira fará adjudicação à licitante vencedora e
encaminhará o processo da licitação à autoridade competente, para homologação do resultado e convocação da licitante
vencedora para a assinatura do contrato ou retirada de documento equivalente, a qual poderá, motivadamente, revogar a
licitação, por interesse público, ou anulá-la, se constatada irregularidade ou inobservância dos termos do Edital e
ilegalidade no procedimento, sem que caiba desta decisão qualquer recurso por parte dos interessados ou de seus
representantes legais, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato.
16.2.

A invalidação do procedimento licitatório induz à do contrato.

17.

DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

17.1.

A contratação será pelo período de 12 meses, admitindo a sua prorrogação nos termos da legislação pertinente.

17.2.
A ATA DE REGISTRO DE PREÇO regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão,
pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do
Edital e pelos preceitos do direito público.
17.3.

Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta apresentada pelo adjudicatário.

18.
18.1.

DO PREÇO E PAGAMENTO
Os produtos objeto do presente edital serão fornecidos pelo preço constante na proposta da licitante vencedora.

18.2.

O pagamento será efetuado mediante apresentação de nota fiscal acompanhada das correspondentes requisições.

18.3.
A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total conformidade com as
especificações exigidas pelo Município, inclusive devendo discriminar as retenções e respectivas bases de incidência
referente a INSS e ISSQN na execução contratual, na forma da legislação aplicável.
18.4.
Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada
ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
18.5.
As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 03 (três) vias.
18.5.1. Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar o Certificado de regularidade do FGTS, CND do
INSS.
18.6.
No ato de assinatura do contrato, a contratada deverá fornecer os dados bancários (banco, agência e nº da conta)
para depósitos referentes aos pagamentos.
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18.7.
O ISSQN se devido será recolhido, na forma do Código Tributário Municipal vigente, caso não haja
comprovação do recolhimento junto ao Município sede da contratada.
18.8.
Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao
pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
19.
DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO, FISCALIZAÇÃO E DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE
RECEBIMENTO
19.1.
Os objetos desta licitação, conforme sua natureza, serão entregues e recebidos nos prazos e condições na forma
estabelecida neste edital e em contrato próprio e serão recebidos conforme reza o art. 73, II, alínea “a” e “b” da Lei
8.666/93.
19.2.
Os itens que compõem o objeto deste pregão serão entregues em perfeitas condições de conservação e uso,
recebido provisoriamente no âmbito estabelecido neste Edital e seus Anexos, para efeito simultâneo ou posterior
verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade,
testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo.
19.3.
A Câmara Municipal se reserva o direito de recorrer ao fornecedor em caso de verificação posterior de
irregularidade no objeto.
19.4.
Em caso de não aceitação do objeto deste Pregão, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo
de 1 (um) dia, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de incidência nas
sanções capituladas neste Edital e administrativas estabelecidas pelas Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas
alterações.
19.5.
O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições
legais.
20.

REEQUÍLIBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO

20.1.
Os valores constantes da Ata de Registro de Preços poderão ser revistos mediante solicitação da contratada com
vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do serviços, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei
8.666/93.
20.2.
As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível
ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do
serviços.
20.3.
A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual
apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.
20.4.
Independentemente da solicitação, o Órgão Gerenciador poderá a qualquer momento reduzir os preços
registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais
provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será
válido a partir da publicação.

13| P á g i n a

Fls. nº___________________
ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
C.N.P.J. 23.608.599/0001-46
Travessa Major Marcos, 375, Centro, São Bento – MA
21.

Proc. Nº ________________
Rubrica:________________

INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA

21.1.
Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município emitirá Requisição de Empenho e Ordem de
Serviços, de acordo com as necessidades da Secretaria requisitante.
21.2.
INSS.

O licitante vencedor deverá estar em dia com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, com o FGTS e com o

21.3.
A recusa injustificada do licitante vencedor em realizar os serviços dentro do prazo estabelecido, sujeitá-lo-á a
aplicação das penalidades prevista na cláusula das SANÇÕES ADMINISTRATIVAS deste edital.
21.4.
A Ordem de Serviços e o pedido de empenho poderão ser cancelados pela Administração nas seguintes
hipóteses:
a) unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas
no art. 78 da Lei 8.666/93 e alterações.
b) bilateralmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada da CONTRATANTE, após acordo entre as
partes.
c) judicialmente, nos termos da legislação.
22.

CONDIÇÕES GERAIS PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

22.1.
Após a adjudicação do seu objeto e a homologação desta licitação, a empresa vencedora assinará a Ata de
Registro de Preços, junto ao Município, que incluirá as condições estabelecidas neste edital, na Minuta da Ata de
Registro de Preços e nos demais Anexos, além de outras fixadas na proposta vencedora e necessárias à fiel execução do
objeto licitado.
22.2.
A licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação, para assinatura
da Ata de Registro de Preços.
22.3.
Ocorrendo o descumprimento previsto no item anterior, o Município convocará os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para nova negociação.
22.4.
A licitante deverá manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a
contratante imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do compromisso.
23.

DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR

23.1.
Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta apresentada, ficando a
seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução e, especialmente:
a)

Prestar os seviços rigorosamente, nas especificações constantes no Anexo I, parte integrante e indissociável
deste Edital;
b) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações
decorrentes desta licitação;
c) não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação;
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d) comunicar à Câmara Municipal os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias
úteis, após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva comprovação, em até 5 (cinco)
dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados.
e) arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução deste contrato,
isentando a Câmara Municipal de qualquer responsabilidade;
f) manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas, de
acordo com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
g) responder por todos os danos e prejuízos decorrentes da paralisação na prestação de serviço, salvo, na
ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da(s) CONTRATADA (S), desde que
devidamente apurados, na forma da legislação vigente e sejam comunicados à Prefeitura Municipal, no prazo
máximo de 2 (dois) dias úteis da ocorrência;
h) prestar os serviços de forma eficiente e adequada.
24.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

24.1.
O REGISTRO DO FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 3 (três) dias
úteis, a contar da notificação nas seguintes hipóteses:
24.1.1. Pela Câmara Municipal quando:
a) O FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços;
b) O FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
c) O FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços, por um
dos motivos elencados no art. 78 e incisos da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores
d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº
8666/93 e alterações posteriores.
24.1.2. Pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
24.2.
O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a
decisão final deverá ser fundamentada.
24.3.
A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no inciso I do item 24.1,
será feita por escrito, juntando-se o comprovante do recebimento.
24.4.
No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita
por publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão, considerando-se cancelado o registro do FORNECEDOR a
partir do quinto dia útil, contado da publicação.
24.5.
A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para cancelamento do registro de preço, não o
desobriga do serviços dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá
ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultado a Câmara Municipal de São Bento a aplicação das
penalidades previstas neste instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.
25.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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25.1.
O registro de preço independe de previsão orçamentária; isso porque não há obrigatoriedade de contratação, nos
termos do Decreto Federal n. 7.892/2013.
26.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

26.1.

Constituem motivos para a rescisão contratual:
a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
b) A lentidão do cumprimento do contrato, levando a Administração a comprovar a impossibilidade do serviços, nos
prazos estipulados;
c) O atraso injustificado no início do serviços;
d) A paralisação do serviços dos bens, sem justa causa e sem prévia comunicação à Contratante;
e) A subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato, com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial,
bem como a fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução deste;
f) O desatendimento das determinações regulares do responsável técnico designado para acompanhar e fiscalizar a
sua execução, assim com as de seus superiores;
g) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
h) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
i) A alteração ou modificação da finalidade ou de estrutura da empresa que, a juízo da contratante, prejudique a
execução do Contrato;
j) Demais hipóteses mencionadas nos artigos 78, 79 e 80 da Lei Federal nº 8.666/93.
26.2. O contrato poderá ser rescindido, ainda, por conveniência administrativa, técnica ou financeira, a critério da
contratante, devidamente justificada.
26.3. O Contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e das demais
sanções aplicáveis, segundo as quais não assistirá à contratada nenhum direito a indenização, quando o motivo
da rescisão se enquadrar nos itens 1, “a”, e 2 acima relacionados.

27.

DAS PENALIDADES

27.1.
Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a defesa prévia, a Administração poderá
aplicar à Contratada, além das sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, na Lei Complementar
123 de 14/12/2006, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar 147 de 07/08/2014.na Lei Federal nº
10.520/2002, as seguintes sanções:
a) Advertência, por escrito;
b) Multa administrativa no percentual de 2% (dois por cento), por dia de atraso na entrega, sobre o valor do bem, a
contar do primeiro dia útil da data fixada para a entrega do objeto, limitada a 10 % (dez por cento) do valor global
dos itens adjudicados;
c) Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com o órgão licitador, pelo prazo de até 05
(cinco) anos;
d) Ressarcimento da quantia correspondente à diferença entre o valor da adjudicação recusada e o valor da
contratação que vier a ser realizada;
e) Descredenciamento da empresa faltosa do Cadastro de Registro de Fornecedores (CRC) da Câmara Municipal de
São Bento, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.
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27.2.
Estará também sujeito às penalidades previstas nas alíneas “c” e “d” do item anterior o licitante que fizer
declaração falsa do atendimento dos requisitos de habilitação exigidos no Edital.
27.3.
Pela inadequabilidade dos produtos fornecidos, a contratada sujeitar-se-á, sem prejuízo das sanções previstas nas
alíneas supramencionadas, à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente ao quantitativo rejeitado, a critério
da Contratante.
27.4.
Pela recusa do representante legal da adjudicatária em retirar e/ou assinar o instrumento formalizado da avença,
este ficará sujeito ao pagamento de 2% (dois por cento) do valor total do serviços, a título de indenização, com exceção
dos casos fortuitos ou de força maior.
27.5.
As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão aos licitantes remanescentes convocados em virtude da
não aceitação da primeira colocada, ressalvado o caso de inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das
empresas.
27.6.
Por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa de 2%
(dois por cento) sobre o valor total do serviços, descontável automaticamente do valor a ser creditado mensalmente em
favor da Contratada, cumulável com as demais sanções, inclusive rescisão contratual, se for o caso.
27.7.

A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as demais.

27.8.
Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas aos cofres públicos da municipalidade, em até 05 (cinco) dias
úteis, contados de sua publicação nos Órgãos de Imprensa Estadual – Diário oficial do Maranhão, podendo, ainda, ser
descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério da Contratante.
28.
DISPOSIÇÕES GERAIS
28.1.
A participação na presente licitação implica na expressa e automática concordância com os termos deste Edital e
dos seus respectivos anexos, não se podendo alegar, posteriormente, desconhecimento das regras constantes deste
instrumento.
28.2.
A Pregoeira, em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a lisura da licitação, a finalidade e a segurança da contratação/serviços, e não contrariem a legislação
vigente, poderá sanar e/ou relevar omissões ou erros observados na documentação e na proposta, sendo possível,
caso julgue necessário, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
28.3.
No caso de decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público que impeça a realização da
licitação na data fixada neste Edital, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o horário e local
estabelecidos, salvo disposição em contrário.
28.4.
O órgão licitador poderá suspender ou mesmo cancelar os negócios já realizados, no todo ou em parte, sem que
desta decisão caiba qualquer recurso por parte dos interessados ou de seus representantes legais, se constatada qualquer
falha, irregularidade ou inobservância dos termos deste Edital ou de seus anexos, se for o caso.
28.5.
As questões resultantes deste Edital serão dirimidas no Foro da Comarca de São Bento, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
28.6.
Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus
anexos deverá ser encaminhado, por escrito, à Pregoeiro, na Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de
São Bento, até 02 (dois) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas.
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28.7.
Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto
Legislativo Municipal n. 002/2019 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
28.8.

Os documentos que integram o presente EDITAL estão dispostos em 09 (nove) anexos, a saber:
Anexo I – Termo de Referência
Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços
Anexo III – Modelo de Proposta de Preços
Anexo IV – Modelo de Procuração para Credenciamento
Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos ou Supervenientes
Anexo VI– Modelo de Declaração de Não Existência de Trabalhadores Menores
Anexo VII – Modelo de Declaração das Condições de Habilitação
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo IX – Minuta de Contrato
São Bento - MA, 07 de janeiro de 2019.

JOANICE ROCHA REIS
Pregoeira
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada na Locação de Veículo Automotor, tipo passeio, destinado à manutenção das
atividades administrativas da Câmara Municipal de São Bento – MA.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 A contratação em tela baseia-se na necessidade desta Casa Legislativa em proporcionar aos Vereadores, Servidores e
ao Gabinete da Presidência, os meios adequados de locomoção ao desempenho eficaz da missão institucional municipal,
assim como eventuais viagens dentro desta Unidade Federativa. Compreendendo o atendimento aos Vereadores desta
Casa as atividades de fiscalização de interesse da população, vistorias de bens públicos, atendimento a população nas
zonas rurais quando tratar de sessão itinerante, e aos setores administrativos desta Casa e demais atividades inerentes ao
mister da Câmara Municipal de São Bento - MA.
3. DO FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 A contratação de pessoa jurídica, para execução dos serviços, objeto deste Termo, se enquadra como serviço comum
e encontra amparo legal no que couber, a Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações subseqüentes.
4. DAS ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO
4.1 Os padrões dos veículos a serem utilizados foram estabelecidos em razão da compatibilidade com os serviços a serem
executados, sendo considerados aspectos relativos à destinação e segurança.
 VEÍCULO – REPRESENTAÇÃO – (02) UNIDADE
Veículo tipo passeio • Combustível: FLEX; • Potencia mínima de 116 CV; • Motor mínimo: 1.0 cilindradas; •
Numero de portas: 04 (quatro); • Vidros e Travas elétricas: nas 04 (quatro) portas; • Retrovisores externos com
controle eletrônico interno; • Alarme com acionamento à distância; Incidência de luz de serviço ou leitura sobre
os bancos trazeiros; • Banco do motorista com regulagem de altura; • Direção hidráulica; • Ar condicionado •
Pára-brisa dégradé; • Airbag duplo; • Rádio AM /FM com CD Player e MP3; • Rastreador com emissão de
relatório; • Cor: Prata, Cinza, Preta ou Branca • Película de proteção solar mínimo G30 em todos os vidros,
excluindo o pára-brisa dianteiro; • Entrada para carregador de telefone celular; • Capacidade: 05 (cinco)
passageiros;
5. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO VEÍCULO
5.1 Os veículos, obrigatoriamente, deverão ser registrados e licenciados no Estado do Maranhão;
5.2 Os pneus deverão estar de acordo com as normas do CONTRAN;
5.3 O veículos deverá estar em dia com Licenciamento e Seguro DPVAT.
6 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 Iniciar a execução dos serviços contratados em até 05 (cinco) dias a partir da assinatura do Contrato, informando, em
tempo hábil, qualquer motivo que a impossibilite de assumir as atividades conforme o estabelecido;
6.2 Utilizar veículo próprio, que deverá ser mantidos em perfeito estado de conservação, limpeza e segurança e portar os
equipamentos exigidos pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN;
6.3 Acatar as exigências da Câmara Municipal de São Bento quanto à execução dos serviços, de acordo com as cláusulas
contratuais;
6.4 Não transferir a outrem, no todo ou em parte os compromissos avençados;
6.5 Responsabilizar-se por todas as despesas de manutenção, licenciamento, seguro e outras que incidam direta ou
indiretamente sobre os serviços contratados;
6.6 Responsabilizar-se pelas despesas com pedágios, estacionamentos, garagem, reboque, multa de trânsito, taxas e
impostos, referentes à execução dos serviços;
6.7 Relatar ao fiscal do Contrato toda e qualquer irregularidade observada nos locais de execução dos serviços;
6.8 Permitir, a qualquer momento, à Câmara Municipal de São Bento, realizar inspeção nos veículos colocados a sua
disposição, com a finalidade de verificar as condições de conservação, manutenção, segurança e limpeza;
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6.9 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;
6.10 Apresentar mensalmente a Câmara Municipal de São Bento, para fins de pagamento, nota fiscal/fatura contendo
discriminação dos serviços realizados no mês, respeitando os Termos do Contrato;
7 . DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1 Arcar com os custos de combustível dos veículos e com os serviços de motorista.
7.2 Efetuar o pagamento dos serviços nas condições e preços pactuados, mediante a apresentação da Nota-Fiscal/Fatura,
devidamente atestada, apos constatado o cumprimento das obrigações da Contratada;
7.3 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por um representante designado pela Autoridade Competente, nos
termos do artigo 67 da Lei n.º 8666/93;
7.4 Notificar, por escrito, à Contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando
prazo para sua correção;
7.5 Proceder à vistoria no veículo, vetando a utilização daquele que esteja em desacordo com os padrões estipulados;
7.6 Repassar todos os procedimentos administrativos a serem adotados pela Câmara Municipal de São Bento, para
execução dos serviços pela Contratada;
7.7 Designar responsável para o acompanhamento e fiscalização do objeto licitado.
8 . DO PAGAMENTO
8.1 O pagamento será efetuado, mensalmente, em até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente ao da prestação dos
serviços, mediante apresentação de Nota-Fiscal/Fatura discriminativa, em 02 (duas) vias, devidamente atestadas pelos
responsáveis da Câmara Municipal de São Bento - MA.
9. DA VIGÊNCIA
10.1 O Contrato terá vigência até 31 de Dezembro de 2019, podendo ser prorrogado por igual período de acordo com
Art. 57, II da Lei 8.666/93.
11. DA DESCRIÇÃO E DO PREÇO ESTIMADO DOS SERVIÇOS
Pela execução dos serviços, objeto deste termo de referencia, a CONTRATANTE pagará o valor estimado, conforme
abaixo:
VALOR
VALOR ANUAL
MENSAL
ITEM
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
UNIDADE QTD
PARA 02
POR 02
VEICULOS
VEÍCULOS
01

Contratação de empresa especializada na Locação
de 02 Veículos automotor, destinados à
manutenção das atividades administrativas da
Câmara Municipal de São Bento – MA.

MÊS

12

R$

6.665,00 R$

79.980,00

R$ 79.980,00

Valor Total

Valor Total Estimado: R$ 79.980,00 (setenta e nove mil e novecentos e oitenta reais)
 Local de prestação dos serviços:
o Câmara Municipal, Travessa Major Marcos, nº 375 - Centro - São Bento – MA.
 Valor estimado mensal para os serviços: R$ 6.665,00 (seis mil e seiscentos e sessenta e cinco reais).
 Valor estimado anual para os serviços: R$ 79.980,00 (setenta e nove mil e novecentos e oitenta reais).
 Prazo de Vigência do Contrato: 12 (doze) meses
São Bento - MA, 07 de janeiro de 2019.

Ana Lúcia Rodrigues Silva
Assistente Administrativo
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
ANEXO II - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pelo presente instrumento, a Comissão Permanente de Licitação, instituída nos termos da Lei nº 9.340 de 28 de
fevereiro de 2011 e Decreto nº 30.669 de 10 de março de 2015, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
sob o nº 00.705.290/0001 – 79, com sede à Rua 44, Quadra 18, Nº 35, Loteamento Calhau, CEP: 65071-732, em São
Bento/MA, neste ato representada por sua Pregoeira a Sra. JOANICE ROCHA REIS, doravante denominada ORGÃO
GERENCIADOR, para atender as demandas do CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO, considerando o PREGÃO
PRESENCIAL Nº 004/2019, para REGISTRO DE PREÇOS, cujo resultado registrado na Ata da Sessão Pública
realizada em __ de ___________________ de _____ indica como vencedores as empresas: ......................., e a respectiva
homologação às fls.____ do Processo nº 2019004/CMSB.
RESOLVE:
Registrar os preços dos produtos propostos pela(s) empresa(s) ____________________________, inscrita no CNPJ:
_________________, localizada na ____________________________________, representada pelo Sr.
_____________________, portador do RG: _____________________ e o CPF: __________________, nas quantidades
estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançada, por item, atendendo as condições previstas no instrumento
convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas no Decreto
Federal nº 7.892/2013 e alterações pelo Decreto nº 8.250/2014, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006,
alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei
Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Parágrafo Primeiro - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura Contratação de empresa para
prestação de Serviços de Locação de Veículo Automotor, tipo passeio, elencados no Termo de Referência, Anexo I
do Edital, para atender as demandas do Órgão Participante, especificados no Anexo I do Edital do PREGÃO Nº
004/2019, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas
licitantes vencedoras, conforme consta nos autos do processo nº 2019004/CMSB.
Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO VI
- A deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Parágrafo Primeiro - O gerenciamento deste instrumento caberá à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
através da Gerência de Registro de Preços - GRP, nos seus aspectos operacionais, consoante o que o artigo 5º do Decreto
Federal nº 7.892/2013.
Parágrafo Segundo – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do respectivo objeto,
por qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta.
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CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
Os preços registrados dos serviços e empresa beneficiária e representante(s) legal(is) das empresa(s), encontram-se
elencados no ANEXO II-A da Ata de Registro de Preços .
CLÁUSULA QUINTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DOS SERVIÇOS
Parágrafo Primeiro – A Contratada fica obrigada a prestar os serviços nos endereços contidos na Ordem de Serviço
emitida pelo Órgão Contratante
Parágrafo Segundo – O prazo para o início de dos serviços será de acordo com a necessidade do Órgão participante,
contados a partir do recebimento da “Ordem de Serviços” ou “Nota de Empenho”, de acordo com o Termo de Referência
- Anexo I do Edital.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações de
serviços, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS
Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de
desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.
Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no
mercado à época do registro.
Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGÃO
GERENCIADOR solicitará ao(s) Fornecedor(es), mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a
adequá-lo ao mercado.
CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador.
Parágrafo Primeiro - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da
ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do serviços decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
Parágrafo Terceiro – As contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade,
a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
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item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
órgãos não participantes que aderirem. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante vencedor;
CLÁUSULA NONA – DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante
vencedor;
Parágrafo Primeiro - Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido à análise das documentações
de habilitação;
Parágrafo Segundo - A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante
vencedor;
Parágrafo Terceiro - Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde
que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor;
Parágrafo Quarto - O registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de
exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos arts. 18 do Decreto Federal nº
7.892/2013, devendo ser registrados obedecendo a ordem prevista no art. 11, § 3, do referido Decreto;
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR, quando:
a) O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei 10.520/2002.
e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo(s) ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) ou
pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou por fato surpeveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o
cumprimento da ata.
Parágrafo Segundo – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s) Fornecedor(es) será(ão) comunicado(s)
formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência.
Parágrafo Terceiro – No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de
publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela.
Parágrafo Quarto – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo
ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se à este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.
CLÁUSULA ONZE – DA PUBLICAÇÃO
O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar a presente Ata no Diário Oficial do Estado, após sua assinatura, nos termos
da Legislação vigente.
CLÁUSULA DOZE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de
Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.
Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 e seus anexos e as propostas
das empresas registradas nesta Ata.
Parágrafo Quarto - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, a Lei
Complementar 123/2006, a Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e o Decreto Federal nº 7.892/2013.
CLÁUSULA TREZE - DO FORO
Fica eleito o foro da comarca desta cidade de São Bento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas testemunhas.
São Bento/MA, ____ de _________________ de 2019.

..............................................................................
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
IRANEY ANTONIO RODRIGUES TRINTA

...............................................................
EMPRESA BENEFICIÁRIA
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
ANEXO II – A
REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ....../2019
PREGÃO N.º 004/2019
PROCESSO N.º 2019004/CMSB
VIGENCIA: 12 MESES
Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº ....../2019, celebrada perante a COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO, tendo como interessada a Câmara Municipal de São Bento – MA, Endereço: Travessa Major Marcos, nº
375 – Centro – São Bento – MA, CEP: 65380-000 e as Empresas que tiveram seus preços registrados, em face à
realização do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019.
OBJETO: Registro de Preços para futura Contratação de empresa para prestação de Serviços de Locação de
Veículo Automotor, tipo passeio, elencados no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CNPJ:
Endereço:

QUADRO 1 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA
EMPRESA:
Telefone:
E-mail:

Item

Discriminação dos Produtos

Qtde.

Valor Unitário
(R$)

Valor Total (R$)

01
etc.

etc.

etc.

etc.

etc.
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
1. DADOS DA LICITANTE:
Razão Social:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Endereço:
Cidade: Estado:
CEP:
Telefone: Fax:
E-mail:
Pessoa para contato:
Banco:
Agência n.:
Conta Corrente n.:
2. DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL (IS) QUE IRÁ(ÃO) ASSINAR O CONTRATO SER
CELEBRADO COM A LICITANTE VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2019- CMSB:
Nome completo:
Profissão:
Estado Civil:
Cargo que ocupa na empresa:
RG:
CPF:
Endereço:
Telefone: Celular:
E-mail:
3. DO PREÇO OFERTADO AO OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2019- CMSB:
Valor Unitário
Item
Discriminação dos Serviços
Qtde.
Valor Total (R$)
(R$)
01
etc.
etc.
etc.
etc.
etc.
A licitante declara que:
a) os valores apresentados englobam todos os custos operacionais da atividade, incluindo, além do lucro, fretes, seguros,
tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive, porventura, com serviços de
terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, sem que caiba ao
proponente direito de reivindicar custos adicionais.
b) concorda com todas as condições do Edital.
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
__________, ____ de _____________ de 2019.
(Assinatura)
Nome
Cargo
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
ANEXO IV - MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuração, a empresa ____________________, com sede ___________________,
inscrita no CNPJ/MF sob n. __________________ e com Inscrição Estadual n. _______________, representada neste ato
por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)), Srs.(as).___________________, portadores(as) da Cédula de Identidade
RG n. _________________ e inscrito(s) no CPF sob n. __________________________, nomeia(m) e constitui(em) seu
bastante Procurador o(a) Sr(a). ________________________, portador (a) da Cédula de Identidade RG n.
_______________ e do CPF n. ___________________________, a quem confere(m) amplos poderes para representar a
referida empresa perante a Câmara Municipal de São Bento, no que se referir ao PREGÃO PRESENCIAL N.
_____________, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do Pregão, inclusive apresentar
Declarações de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e de que a proponente cumpre os Requisitos de Habilitação,
bem como os Envelopes n. 1 e 2, Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, respectivamente, em nome da
Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir
expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente
sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os
esclarecimentos solicitados pela Pregoeira, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da
Outorgante.
A presente Procuração é válida até o dia _______________________.

___________, ____ de _____________ de 2019.

(Assinatura)
Nome
Cargo
Observação: A presente procuração deverá ser apresentada no início da sessão pública do Pregão, com o carimbo
CNPJ da licitante, sendo que na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma
deverá vir acompanhada de cópia (simples) do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja
expressa a, /competência do outorgante para constituir mandatário (além da cópia autenticada que deverá ser
incluída no Envelope n. 2 – Documentos de Habilitação).

27| P á g i n a

Fls. nº___________________
ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
C.N.P.J. 23.608.599/0001-46
Travessa Major Marcos, 375, Centro, São Bento – MA

Proc. Nº ________________
Rubrica:________________

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS OU
SUPERVENIENTES

Declaramos, para os devidos fins e especialmente no que se referir ao _____________________ , que a empresa
________________________________________, com sede _______________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.
_______________ e com Inscrição Estadual n. ________________, neste ato representada por
______________________, representante legal da empresa, portador(a) da Carteira de Identidade RG n. _____________ e
inscrito(a) no CPF sob n. ________________não está impedida de participar de licitação ou de contratar com a
Administração Pública, assim como não foi declarada inidônea por qualquer órgão das Administrações Públicas da União,
de Estados ou de Municípios, estando, portanto, apta a contratar com o Poder Público de São Bento, Estado do Maranhão.
___________, ____ de _____________ de 2019.
(Assinatura)
Nome
Cargo

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

Declaramos, para os devidos fins e especialmente no que se referir ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019, que a
Empresa ________________________, com sede ________________, inscrita no CNPJ/MF sob n. _______________ e
com Inscrição Estadual n. _____________, neste ato representada por __________________, representante legal da
empresa, portador (a) da Carteira de Identidade RG n. _____________ e inscrito (a) no CPF sob n. ______________, não
mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos
ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos.
___________, ____ de _____________ de 2019.
(Assinatura)
Nome
Cargo

Observação: A presente declaração deverá ser apresentada com o carimbo CNPJ da licitante.
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A Empresa __________________________, com sede ____________________,inscrita no CNPJ sob n.
________________, e com Inscrição Estadual n. _____________, neste ato representada por __________________,
representante legal da empresa, portador(a) da Carteira de Identidade RG n. _____________ e inscrito(a) no CPF sob n.
________________, DECLARA, sob as penas previstas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 bem como na
legislação pertinente, reunir todos os requisitos exigidos no referido Edital para a habilitação, quanto às condições de
qualificação jurídica e fiscal nos termos do artigo 4.º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/2002.
__________, ____ de _____________ de 2019.
(Assinatura)
Nome
Cargo
Observação: A presente declaração deverá ser apresentada com o carimbo CNPJ da licitante, no início da sessão
pública do Pregão, após o credenciamento, separadamente, não devendo ser incluída no Envelope n. 2 –
Documentos de Habilitação.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa _________________________, com sede ___________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.
_______________ e com Inscrição Estadual n. __________, neste ato representada por __________________,
representante legal da empresa, portador(a) da Carteira de Identidade RG n. ________________ e inscrito(a) no CPF sob
n. ________________, DECLARA, para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019, sob as sanções
administrativas cabíveis e as penas da lei, que ESTÁ ENQUADRADA como _________________________________
(microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos
previstos no § 4.º do artigo 3.º da Lei Complementar n. 123/2006.
___________, ____ de _____________ de 2019.
(Assinatura)
Nome
Cargo
Observação: A presente declaração deverá ser apresentada com o carimbo CNPJ da licitante, no início da sessão
pública do Pregão, junto com o credenciamento, separadamente, não devendo ser incluída no Envelope n. 2 –
Documentos de Habilitação.
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº ........./2019
PROCESSO Nº 2019004/CMSB
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O PODER
LEGISLATIVO DE SÃO BENTO, ATRAVÉS DA CÂMARA MUNICIPAL.
E A EMPRESA.............................................. PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO.
O Poder Legislativo de São Bento, através da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO, Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, sito à Travessa Major Marcos, 375, Centro, São Bento - MA, inscrita no CNPJ sob nº. 23.608.599/000146, representada neste ato pelo Presidente da Câmara, o Senhor IRANEY ANTONIO RODRIGUES TRINTA,
brasileiro, casado, portador do RG nº 19655292002-5, e CPF nº. 437.675.243-68, residente e domiciliado a Rua São
João, Nº 350, São Judas - São Bento /MA, doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro, a empresa
______________________, com sede e foro na cidade de ____________, _____________, na
___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob n. ______________, com Inscrição Estadual n. __________,
neste ato, representada pelo seu representante legal, ________________, portador da Carteira de Identidade RG n.
___________, inscrito no CPF sob o n. ______________, doravante denominada CONTRATADA, RESOLVEM celebrar
o presente Contrato para ..............................., decorrente da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº
004/2019 e do Processo Administrativo nº 2019004/CMSB, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto
Federal nº 3.555 de 08 de Agosto de 2000, do Decreto Estadual nº 7.982/2013, da Lei Complementar nº 123/2006, e suas
alterações pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº
8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Contrato tem como objeto a Contratação de empresa especializada na Locação de Veículos destinado à
manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal de São Bento – MA.

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Quando do início da execução dos serviços, caso haja dúvidas em relação às especificações e normas da Câmara
Municipal, poderá solicitar da adjudicatária a apresentação de esclarecimentos pertinentes ao objeto licitado,
comprovando que ela atende todas as exigências legais e especificações solicitadas no edital.
O prazo para a retirada da Ordem de Serviços/Nota de Empenho será de até 05 (cinco) dias úteis, contados da
convocação da licitante.
A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Câmara Municipal de São Bento
que será nomeado pelo Presidente da Câmara para exercer a função gestor do contrato, que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências
necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato e o Artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666/93:
a) O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
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b) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor global do presente contrato importa em R$ ___________ (_________), fixo e irreajustável durante todo o
período da vigência do contrato.
Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordens bancárias e/ou créditos em conta corrente, em até
10 (dez) dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura juntamente com a comprovação de execução dos serviços, desde que
não haja pendência a serem regularizada pela Contratada; mediante apresentação dos seguintes documentos:
a) Ofício solicitando pagamento dos serviços prestados;
b) Ordem de Serviços;
c) Nota Fiscal/Fatura;
d) Cópia da Nota de Empenho, e
e) Regularidade Fiscal relativa à Seguridade Social, através de Certidão Negativa de Débito (CND) ou
Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, emitida pelo INSS,
e prova de quitação relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, através do Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela CEF.
O pagamento será realizado em favor da Contratada através de cheque e/ou crédito bancário, sendo que a proponente
deverá indicar, por escrito juntamente com a nota fiscal/fatura, o número da conta corrente, o banco e o número da
agência bancária onde deseja que seja efetuado o crédito correspondente.
Caso se constate irregularidade na nota fiscal/fatura apresentada, a Câmara Municipal, a seu exclusivo critério, poderá
devolvê-la à Contratada, para as devidas correções. Na hipótese de devolução, a fatura será considerada como não
apresentada, para fins de atendimento às condições contratuais.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá prazo de vigência e garantia no período entre a data de sua assinatura até 31/12/2018, podendo
ser prorrogado por igual período, conforme Art. 57, II da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes da presente contratação correrão a expensas de recursos provenientes das seguintes dotações
orçamentárias:
EXERCÍCIO 2019
01.03 - CÂMARA MUNICIPAL;
01.122.0202.2002.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0.1.00.001.001 – OUTRAS
DESPESAS CORRENTES
33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕESDA CONTRATADA
Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93 e fixadas no Anexo I - Termo de Referência e
no edital do Pregão Presencial nº. 03/2018 são obrigações da CONTRATADA:
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a) Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais verificando sempre o seu bom
desempenho, cumprindo os prazos estabelecidos em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações
do Fiscal de Contrato, observando sempre os critérios de qualidade dos serviços a serem prestados;
b) Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de
regularização necessárias;
c) Colocar os veículos à disposição exclusiva Câmara Municipal de São Bento, em função das necessidades por ela
estabelecidas, em termos de dias e horários, ficando terminantemente proibido dar carona;
d) Arcar com todos os encargos tributários, securitários, trabalhistas e previdenciários do motorista ou operador do
veículo contratado;
e) Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do objeto da presente licitação;
f)

Promover, por sua conta e risco, o transporte dos veículos até o município, se for o caso;

g) Responsabilizar-se pela remoção e despesa de guinchos se for o caso, bem como outras despesas relativas a
transportes sinistrados;
h) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à
execução do contrato;
i)

Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações
Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;

j)

Executar o objeto contratual através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade para quaisquer danos
ou faltas que as mesmas venham cometer no desempenho de suas funções, obrigando-se a indenizar a
Contratante, por todos os danos e prejuízos que eventualmente ocasionarem;

k) Credenciar um preposto, aceito pela administração do Contratante, para representá-lo permanentemente, durante
o período de vigência deste Contrato, com a incumbência de resolver todos os assuntos relativos à execução do
mesmo;
l)

Proceder ao inicio do Contrato à apresentação dos originais dos certificados de registro e licenciamento de
veículos - CRLV, emitido pelo órgão de trânsito;

m) Responsabilizar-se pelas manutenções preventivas, corretivas e revisões de garantias. A preventiva será
realizada obrigatória e periodicamente e deve seguir o plano de manutenção constante do manual do proprietário
fornecido pelo fabricante: a corretiva é a destinada ao reparo dos defeitos que ocorrerem de maneira aleatória,
durante o intervalo entre as manutenções preventivas;
n) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pelo Fiscal de Contrato na
execução do mesmo;
o) Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Contratante ou a
terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, bem como em caso de acidentes que possam ser
vítimas seus empregados, prepostos ou servidores municipais, durante a prestação dos serviços;
p)

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato sem prévia autorização, por escrito, da
Contratante;
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q) Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de justificação por parte desta, qualquer
empregado ou preposto, cuja atuação ou comportamento seja julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório
à prestação de serviço;
r)

Dispor de meios adequados de comunicação (telefone fixo, celular e e-mail) para relatar ocorrências e facilitar
contatos entre o Fiscal de Contrato e o preposto da Contratada;

s)

Responder por todo ônus, relativo a salários e encargos sociais e legais, impostos e seguros, referente aos seus
empregados;

t)

Fornecer relação de endereços de filiais e balcões de atendimento, quando houver;

u) Comprovar que a empresa está em dia com suas obrigações trabalhistas e fiscais;
v) Receber os veículos locados pela Contratante, nos dias úteis inclusive sábados, domingos e feriados;
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕESDA CONTRATANTE:
Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93 e fixadas no Anexo I - Termo de Referência e
no edital do Pregão Presencial nº. 03/2018 são obrigações da CONTRATADA
a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada;
b)

Arcar com as despesas de combustível, lubrificação e/ou troca de óleo dos veículos locados;

c)

Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste
Contrato;

d) Notificar a contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua
responsabilidade;
e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
Constituem motivos para a rescisão contratual:
a)

o não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais;

b)

a lentidão do cumprimento do contrato, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

c)

o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

d)

a paralisação do fornecimento dos bens e serviços, sem justa causa e sem prévia comunicação à
Contratante;

e)

a subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato, com outrem, a cessão ou transferência, total ou
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução deste;

f)

o desatendimento das determinações regulares do responsável técnico designado para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim com as de seus superiores;
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g)

a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

h)

a dissolução da sociedade ou o falecimento da Contratada;

i)

a alteração ou modificação da finalidade ou de estrutura da empresa que, a juízo da Contratante,
prejudique a execução do Contrato;

j)

demais hipóteses mencionadas nos artigos 78, 79 e 80 da Lei Federal nº 8.666/93.

O contrato poderá ser rescindido, ainda, por conveniência administrativa, técnica ou financeira, a critério da Contratante,
devidamente justificada.
O Contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e das demais sanções
aplicáveis, segundo as quais não assistirá à Contratada nenhum direito a indenização, quando o motivo da rescisão se
enquadrar nos itens 1, “a”, e 2 acima relacionados.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a defesa prévia, a Administração poderá aplicar à
Contratada, além das sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, na Lei Complementar 123 de
14/12/2006, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar 147 de 07/08/2014.na Lei Federal nº 10.520/2002, as
seguintes sanções:
a) advertência, por escrito;
b)

multa administrativa no percentual de 2% (dois por cento), por dia de atraso na entrega, sobre o valor do bem, a
contar do primeiro dia útil da data fixada para a entrega do objeto, limitada a 10 % (dez por cento) do valor
global dos itens adjudicados;

c)

suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com o órgão licitador, pelo prazo de até 05
(cinco) anos;

d) ressarcimento da quantia correspondente à diferença entre o valor da adjudicação recusada e o valor da
contratação que vier a ser realizada;
e) descredenciamento da empresa faltosa do Cadastro de Registro de Fornecedores (CRC) da Câmara Municipal de
São Bento, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
f)

declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade. 2. Estará também sujeito às penalidades previstas nas alíneas “c” e “d” do
item anterior o licitante que fizer declaração falsa do atendimento dos requisitos de habilitação exigidos no
Edital.

Pela inadequabilidade dos serviços, a Contratada sujeitar-se-á, sem prejuízo das sanções previstas nas alíneas
supramencionadas, à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente ao quantitativo rejeitado, a critério da
Contratante.
Pela recusa do representante legal da adjudicatária em retirar e/ou assinar o instrumento formalizado da avença, este
ficará sujeito ao pagamento de 2% (dois por cento) do valor total do fornecimento, a título de indenização, com exceção
dos casos fortuitos ou de força maior.
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As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão aos licitantes remanescentes convocados em virtude da não
aceitação da primeira colocada, ressalvado o caso de inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das
empresas.
Por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor total do fornecimento, descontável automaticamente do valor a ser creditado mensalmente em
favor da Contratada, cumulável com as demais sanções, inclusive rescisão contratual, se for o caso.
A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as demais.
Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas aos cofres públicos da Municipalidade, em até 05 (cinco) dias úteis,
contados de sua publicação nos Órgãos de Imprensa Estadual – Diário oficial do Maranhão, podendo, ainda, ser
descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DECIMA– DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no volume de
serviços até o limite de 25% do valor inicial do Contrato atualizado, excluídos sempre do cálculo eventuais reajustes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de São Bento - MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o
presente Contrato, em ........ (......) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que
também os subscrevem.
São Bento/MA, ____ de _________________ de 2019.
..............................................................................
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
IRANEY ANTONIO RODRIGUES TRINTA
CONTRATANTE
...............................................................................
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1._____________________________
Nome:
CPF
2.________________________________
Nome:
CPF:
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