EDITAL DE LICITAÇÃO
EDITAL DO PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022 - SRP
(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
REGIDO PELA LEI N° 10.520/02, DECRETO FEDERAL Nº 10.024/19, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, DECRETO
MUNICIPAL N° 124/2017, DECRETO MUNICIPAL nº 262/2021, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ALTERADA
PELA LEI COMPLEMENTAR 147/2014, SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E
DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.
INTERESSADOS:
Secretaria Municipal de Administração e Finanças; Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de Educação;
Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Promoção Social e Trabalho; Secretaria Municipal de
Infraestrutura; Sec. Mun. de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente; Fundo Municipal de Saúde - FMS;
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB; Fundo Municipal de Assistência
Social – FMAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
PROCESSO LICITATÓRIO Nº
016/2022
002/2022
ÓRGÃO GERENCIADOR:
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
TIPO DE LICITAÇÃO:
MENOR PREÇO “POR ITEM”

ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
Gab. do Prefeito; Sec. Mun. de Educação; Sec. Mun. de
Saúde; Sec. Mun. de Promoção Social e Trabalho; Sec.
Mun. de Infraestrutura; Sec. Mun. de Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambiente; FMS; FUNDEB; FMAS
FORMA DE EXECUÇÃO:
PARCELADO

OBJETO:
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada nos serviços de locação de
veículos (leves e pesados), para atender necessidade da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, em
conformidade com Termo de Referência disposto no Anexo I do Edital.
O Pregão será realizado em sessão pública online por meio de recursos de tecnologia da informação –
INTERNET, através do site http://www.portaldecompraspublicas.com.br
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
Início: 27/05/2022
Término: 08/06/2022, às 08h00min (Horário de Brasília)
SESSÃO PÚBLICA: 08/06/2022, às 10h00min (Horário de Brasília)
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas as indicações de tempo constantes neste Edital,
em que não esteja disposto “Horário Local”.
DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL
DIA: Segunda a Sexta-feira
HORÁRIO: das 08:00hs às 12:00hs (horário local).
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, localizada na
Praça 10 de Novembro, s/n – centro – Lagoa do Mato-MA. E-mail: licitacaopmlmt@gmail.com. O edital
poderá ser
retirado gratuitamente nos
sítios: www.portaldecompraspublicas.com.br ou
https://www.lagoadomato.ma.gov.br/
VALMIR PEREIRA VIANA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Este instrumento contém: Edital e seus anexos
com 88 (oitenta e oito) páginas, incluindo esta.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022-SRP
DISPUTA ABERTA
(ORÇAMENTO SIGILOSO)
(Processo Administrativo n° 016/2022)
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
Torna-se público que O MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO-MA, através da
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO, por meio da Secretaria Municipal de Administração
e Finanças, realizará às 10h00min, do dia 08/06/2022, licitação, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, com o critério de julgamento do tipo menor preço “por item”, sob a forma de
execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, (fornecimento parcelado), nos
termos da Lei nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123/06/06, de 14 de
dezembro de 2006, Decreto Federal nº 10.024/19, de 20 de Setembro de 2019, do Decreto
Municipal n° 124/2017, Decreto Municipal nº 262/2021, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.
A Presente Licitação reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520/02, Decreto
Federal nº 10.024/19, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n° 124/2017, Decreto
Municipal nº 262/2021, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº
147/2014, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.666/1993, e demais normas
aplicáveis ao procedimento licitatório em epígrafe.
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a
página eletrônica: www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as
seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as
impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe responsável pela sua elaboração;
conduzir a sessão pública na intenet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos
estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando á autoridade competente quando
mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
encaminhar o processo devidamente Instruído à autoridade responsável pela adjudicação e
propor a homologação.
Em caso de discordância entre as especificações do objeto descritas neste edital e
as constantes no sistema portaldecompraspublicas, prevalecerão as descritas neste edital.
1. DO OBJETO E VALOR ESTIMADO:
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual contratação
de empresa especializada nos serviços de locação de veículos (leves e pesados), para atender
necessidade da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, em conformidade com Termo de
Referência disposto no Anexo I do Edital.
1.2. O orçamento da Administração é sigiloso, com fundamento no Art. 7º, § 3º, da Lei nº
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12.527/2011, e no Art. 14 do Decreto Municipal nº 127/17, de 10 de janeiro de 2017, e será
tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.
1.3. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
1.4. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências
contidas neste Editai e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
2.1. Tendo em vista que a licitação para Registro de Preços independe de previsão de dotação
orçamentário, conforme dispõe o Decreto Municipal nº 262/2021, as Dotações Orçamentárias,
com saldo suficiente para cobertura das despesas decorrentes da execução do objeto serão
informadas nos respectivos contratos ou instrumentos equivalentes, que poderão advir do
presente procedimento licitatório.
2.2. Em caso de eventuais contratações que poderão advir da Ata de Registro de Preços, as
despesas decorrentes destes contratos administrativos correrão por conta dos recursosespecíficos
consignados no orçamento vigente à época das referidas contratações.

3. DO CREDENCIAMENTO:
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA
ELETRÔNICA.
3.1. O cadastro deverá ser feito
www.portadecompraspublicas.com.br .

no

Portal

de

Compras

Públicas,

no

sítio

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

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO:
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4.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico interessados cujo ramo de atividade sejam
pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento
regular no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.
4.2. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
e para o Microempreendedor Individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº
123/06.

4.3 Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.3.1. Suspensos de participar de licitação e impedidos de contratar com o Município de Lagoa do
Mato e Secretarias Municipais, durante o prazo da sanção aplicada, na forma da legislação
vigente;
4.3.2. Licitantes declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação;
4.3.3. Licitantes proibidos de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no artigo 72, §
8º, V, da Lei nº 9.605/98;
4.3.4. Licitantes proibidos de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº
8.429/92;
4.3.5. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.3.6. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.3.7. Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 9º da Lei nº 8.666/93;
4.3.8. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo
legal figure como sócia, pouco importando seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação
ou mesmo a atuação no processo licitatório;
4.3.9. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de
dissolução ou liquidação;
4.3.10. Licitante cujo estatuto, contrato social ou instrumento equivalente não seja pertinente e
compatível com o objeto desta Licitação;
4.3.11. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
4.3.12. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns (não poderão apresentar propostas
para o mesmo item), ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum,
exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
Nota explicativa: O TCU considerou que a ocorrência de “empresas com sócios em comum que
apresentam propostas para o mesmo item de determinada licitação” e a “existência de licitantes
reiteradamente desclassificados por não atenderem aos editais ou não honrarem suas propostas”
sugerem o possível enquadramento nas condutas tipificadas o art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e que
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é necessária a instauração de processo administrativo “...com vistas à apenação das empresas que
praticarem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002... [que] tem
caráter abrangente e abarca condutas relacionadas não apenas à contratação em si, mas também
ao procedimento licitatório e à execução da avença”, concluindo que os responsáveis pelos
procedimentos licitatórios poderão ser responsabilizados em caso de omissão (Acórdão nº
754/2015- Plenário).
4.3.13. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do Art. 12 da Instrução Normativa/SEGES
nº 05/2017);
4.3.13.1. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma
dos Arts. 5º a 7º da ei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se
insiram entre as atividades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder
Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017-TCU-Plenário), mediante
apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos.
4.3.14. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma
de constituição;
Nota Explicativa: O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas
em consórcio, vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa
participação são aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade
técnica. Como o presente edital foi elaborado com foco no dia a dia da Administração, e o objeto
deste certame pôde ser objetivamente definido pelo edital, por meio de especificações usuais do
mercado, consignou-se a vedação descrita no subitem 4.3.14. acima.
4.3.15. Pessoas Físicas.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio desse documento.
5.2. O Envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
Art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/06.
5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema (Eletrônico) durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
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apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
6. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema (Eletrônico),
dos seguintes campos:
a) Fabricante e marca do veículo/máquina;
b) Valor unitário do item;
c) Valor global do item;
6.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo
de Referência: indicando, no que for aplicável, marca/modelo, fabricante.
6.2.1. Deverão ser apresentados, quando do envio da proposta adequada, a composição dos
custos de todos os veículos quem a licitante esteja disputando, conforme anexo do Termo
de Referência;
6.2.2. Deverão ser apresentados, quando do envio da proposta adequada, a composição dos
custos para os operadores de máquinas quem a licitante esteja disputando, conforme anexo
do Termo de Referência.
6.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços.
6.5. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus termos em quantidades e qualidades adequadas à
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
6.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentação.
6.8. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;
6.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo órgão de controle competente e, após o devido
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do Art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos
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prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução
do contrato.
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES:
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema (Eletrônico),
na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.
7.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
7.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
7.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
7.8. Durante a fase de lances, não serão aceitos contatos telefônicos, ou via e-mail, com o
Pregoeiro e com a equipe de apoio, inclusive para pedidos de exclusão de lances dados
equivocadamente, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, já que tal ato configura a
identificação da licitante durante a sessão pública, o que é legalmente vedado.
7.9. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente pormeio
de sistema (Eletrônico), sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
7.10. O lance deverá ser ofertado pelo valor do item.
7.11. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.12. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.13. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta
deverá ser de R$ 1,00 (um real).
7.14. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena
de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
7.15. Será adotado para o envio de lances no pregão (Eletrônico) o modo de disputa “aberto” em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
7.16. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lances ofertados nos últimos dois
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minutos do período de duração da sessão pública.
7.17. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.18. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
7.19. Encerrada a fase competitiva sem que haja prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública
de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.20. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à
autoridade/órgão competente;
7.21. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
7.22. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
7.23. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema (Eletrônico) poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.25. Quando a desconexão do sistema (Eletrônico) para o pregoeiro persistir por tempos superior
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e
quatro horas após a comunicação do fato aos participantes no sítio (Eletrônico) utilizado para
divulgação.
7.26. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos.
7.27. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.28. Em relação as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, uma vez encerrada a etapa de
lances, será efetivada a verificação automática do porte da entidade empresarial. O sistema
identificará em coluna própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes,
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45
da Lei Complementar nº 123/06.
7.29. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.30. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.31. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
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classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.32. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
7.33. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação,
de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado, se for o caso.
7.34. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no Art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
bens:
a) produzidos por empresas brasileiras;
b) produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
c) produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social
e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação;
d) produzidos no país.
7.35. Persistindo o empate entre propostas, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
(Eletrônico) dentre as propostas empatadas.
7.36. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema (Eletrônico), contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das prevista deste
Edital.
7.37. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
7.38. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie
a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for
o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados.
7.39. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade de preço em relação ao máximo
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo
único do Art. 7º e no § 9º do Art. 26 do Decreto nº 10.024/19.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos da legislação vigente, que:
8.2.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
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8.2.2. contenha vício insanável ou ilegalidade;
8.2.3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
8.2.4. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018-TCU –
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.3. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para
executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance
que:
8.3.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do Art. 43
da Lei n° 8.666/93 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG N.
5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
8.4.1. A inobservância do prazo fixado pelo Pregoeiro para a entrega das respostas e/ou
informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de informações ou
documentos considerados insuficientes ou incompletos ocasionará a recusa da proposta.
8.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 60% (sessenta por cento) da média dos
preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e
evidente pela análise da proposta comercial, não sendo possível a sua imediata desclassificação,
será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
8.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a
suspeita.
8.6.1. Na hipótese de necessidade de suspensão de sessão pública para a realização de
diligências, com vista ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
8.7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não
aceitação da proposta.
8.7.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
8.7.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos,
folhetos ou propostas, encaminhados por meio (Eletrônico), ou, se for o caso, por outro
meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
(Eletrônico), sob pena de não aceitação da proposta.
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8.7.3. O detentor da melhor proposta poderá ser instado a apresentar amostra do produto
ofertado na forma estabelecida no Termo de Referência, no prazo máximo de 48hs
(quarenta e oito horas), contados a partir da requisição do Pregoeiro, sob pena de
desclassificação, com o objetivo de conferir a especificação e ausência de falhas no produto.
8.7.3.1. A amostra será requisitada somente da empresa classificada
provisoriamente em primeiro lugar, na fase de aceitação de propostas.
8.7.3.2. Será rejeitada a amostra, e consequentemente a proposta, que não atender
as disposições previstas no Termo de Referência.
8.7.3.3. A análise da amostra poderá ser acompanhada pelos licitantes ou seus
representantes legais, quando prévia e formalmente requerida pelo interessado.
8.7.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo(s) arrematante(s) não for(em)
aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes
no Termo de Referência.
8.7.4 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destaca-se ainda a
proposta comercial readequada com o valor final ofertado.
8.8. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao
preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais,
ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros
materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não
venham a causar prejuízos aos demais licitantes.
8.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no
objeto.
8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.
8.11. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos Art.s 44 e 45
da LC nº 123/06, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. Encerrada a análise
quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o
disposto neste Edital.
9. DA HABILITAÇÃO:
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos
Administrativa,mantido
pelo
Conselho
Nacional
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

de

Improbidade
de
Justiça

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos
Administrativos
CADICON,
,
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0) mantidos
pelo
Tribunal de Contas da União - TCU;
9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas
das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do Art. 12 da Lei n° 8.429/92, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.
9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, seguindo- se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por
meio do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, nos documentos exigidos neste edital, em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação técnica e à qualificação econômica
financeira.
9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS;
9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do cadastro
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sítios (Eletrônico)s oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr
êxitoem encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme Art. 43, §3º, do Decreto 10.024/19.
9 3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários
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à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
inabilitação.
9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante a
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital.
9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.
9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferentes números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização
do recolhimento dessas contribuições.
9.7. Ressalvado o disposto do item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital,
a documentação nos itens a seguir, para fins de habilitação.
9.8. Habilitação jurídica:
9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o Art. 107 da
Lei nº 5.764/71;
9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
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9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751/14, de 02/10/2014, do
Secretárioda Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
aapresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43, de 1º de
maio de 1943;
9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objetocontratual;
9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre:
9.9.6.1. certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa,
expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade
para com a Fazenda Estadual;
9.9.6.2. certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à
dívida ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;
9.9.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre:
9.9.7.1 certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa,
expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Municipal;
9.9.7.2 certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à Dívida
ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante;
9.9.8. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da
Fazenda Estadual e/ou Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na
formada lei;
9.9.9. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.
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9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
9.10.1. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo
distribuidor do domicílio ou sede da licitante com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias. (Art. 31 – II);
9.10.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido
judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei nº 11.101/05, de 09 de fevereiro de 2005, sob
pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de
habilitação.
9.10.2. Balanço Patrimonial (Ativo, Passivo, Termo de Abertura e Encerramento) e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei (registrado na
Junta Comercial, conforme Resolução nº 1.330/2011 do Conselho Federal de Contabilidade e suas
alterações), INCLUSIVE NOTAS EXPLICATIVAS, devidamente assinados pelo diretor ou
representante legal da empresa e respectivo contador responsável, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data
de apresentação da proposta (Art. 31 – I);
a) O prazo para aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações
contábeis para fins de cumprimento do art. 31 da Lei 8.666/1993 é o estabelecido
no art. 1.078 do Código Civil, portanto, até o quarto mês seguinte ao término do
exercício social (30 de abril), para todas as empresas, inclusive aquelas que utilizam
o SPED (lucro real ou presumido). Desse modo, ocorrendo a sessão de abertura de
propostas em data posterior a este limite, torna-se exigível, para fins de qualificação
econômico-financeira, a apresentação dos documentos contábeis referentes ao
exercício imediatamente anterior, nos moldes do entendimento recente do TCU
(Acórdão 1999/2014, Processo 015.817/2014-8, Plenário, Relator Ministro Aroldo
Cedraz, 30/07/2014).
9.10.2.1. Serão considerados aceitos como na FORMA DA LEI o Balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis assim apresentados:
9.10.2.1.1. A empresa licitante que ainda não encerrou o seu primeiro exercício
social, por ter sido constituída a menos de um ano, deverá apresentar em
substituição ao Balanço Patrimonial, o Balanço de Abertura, INCLUSIVE NOTAS
EXPLICATIVAS, devidamente registrado na Junta Comercial.
9.10.2.1.2. A Pessoa Jurídica Optante do Simples Nacional (ME/EPP), deverá
apresentar seu Balanço Patrimonial, conforme previsão do Art. 1.179 do Código
Civil; Art. 6º, f, do Decreto-Lei nº 9.295/46, alterado pela Lei nº 12.249/10; item
3.17 da Resolução CFC nº 1.255/2009 e item 26 da Resolução CFC nº 1.418/12;
a) Termo de Autenticação do Livro Diário;
b) Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário;
c) Balanço Patrimonial (Ativo, Passivo e Demonstrativo de Resultado).
d) Notas Explicativas do Balanço chanceladas na Junta Comercial do domicílio
da Empresa.
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9.10.2.1.3. A Pessoa Jurídica Optante do Sistema do Lucro Presumido, que tenha
optado por não utilizar a Escrituração Contábil Digital – ECD – SPED DIGITAL, através
do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, deverá cumprir exigências do Art.
45 Lei nº 8.981/95, e inciso V, §1º do Art. 3º da Instrução Normativa nº 2003/2021,
de 18 de janeiro de 2021;
a) Termo de Autenticação do Livro Diário;
b) Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário;
c) Balanço Patrimonial (Ativo, Passivo e Demonstrativo de Resultado).
d) Notas Explicativas do Balanço chanceladas na Junta Comercial do domicílio
da Empresa.
9.10.2.1.4. A Pessoa Jurídica Optante do Sistema do Lucro Real, obrigada a utilizar
a Escrituração Contábil Digital – ECD – SPED DIGITAL, através do Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED (Empresa do Lucro Real), deverão apresentar, para fins
de habilitação, os documentos abaixo protocolados no ambiente do SPED:
a) Termo de Autenticação do Livro Diário;
b) Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário;
c) Balanço Patrimonial (Ativo, Passivo e Demonstrativo de Resultado).
d) Notas Explicativas do Balanço no SPED ou chanceladas na Junta Comercial do
domicílio da Empresa
9.10.2.1.5. A empresa que, no ano anterior ao ano-calendário, não utilizava a
Escrituração Contábil Digital – ECD, através do Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED deverá apresentar a documentação pertinente à sua forma de
escrituração contábil.
9.10.2.1.6. As Empresas com Patrimônio Líquido superior a R$ 2.000.000,00 (Dois
Milhões de Reais), deverão apresentar o Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC),
conforme Art. 176, IV da Lei nº 6.404/76, alterada pela Lei nº 11.638/07.
9.10.3. A apresentação de documentação em desconformidade com o item 9.10.2. resultará na
inabilitação da licitante proponente.
9.10.4. Deverá conter a Certidão de Habilitação Profissional, e a situação financeira relativa a
débitos de qualquer natureza, por meio da Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), e dentro de sua validade, CONFORME RESOLUÇÃO CFC
Nº 1637/2021, de 07 de outubro de 2021;
9.10.5. Comprovação da boa situação financeira mediante apresentação em documento, anexo ao
balanço, sob pena de inabilitação, dos demonstrativos dos cálculos dos índices abaixo requeridos,
assinados por Contador, das demonstrações contábeis mediante aplicação das fórmulas e
parâmetros a seguir indicados e devidamente registrados na Junta Comercial:
a) Índice de Liquidez Corrente (ILC) – deverá ser igual ou superior a 1,00 conforme
fórmula abaixo:
ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
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b) Índice de Liquidez Geral (ILG) – deverá ser igual ou superior a 1,00 conforme
fórmula abaixo:
ILG = Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo
c) Índice de Solvência Geral (ISG) – deverá ser igual o superior a 1,00 conforme
fórmula abaixo:
ISG =

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo
9.10.6. Os “Balanços Patrimoniais e as Demonstrações Contábeis” das Sociedades por Ações
deverão ser apresentados com ata de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, ou ainda, o
Balanço Patrimonial acompanhado da publicação em jornal oficial ou, em jornal de grande
circulação com o registro na Junta Comercial. As demais Sociedades Comerciais deverão
apresentar.
9.10.7. Balanços Patrimoniais e as Demonstrações Contábeis, inclusive as NOTAS EXPLICATIVAS,
deverão estar assinados pelo representante legal da empresa e por contabilista legalmente
habilitado, acompanhado dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário,
devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da IN nº
65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 1º de agosto de 1997, artigo
6º.
9.10.8. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a
licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada
na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.
9.10.9. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o Art. 112 da Lei nº 5.764/71, ou de uma
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador
9.10.10. Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade
limitada, a Administração se reservará o direito de exigir a apresentação do livro diário onde o
balanço patrimonial foi transcrito.
9.10.11. Caso a proponente seja sociedade anônima, as demonstrações contábeis deverão ser
apresentadas em publicação na Imprensa Oficial. As demais empresas deverão apresentar
balanços, certificados por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade,
mencionando expressamente o número do livro-diário e folhas em que o balanço se acha
regularmente transcrito.
9.10.12. Das sociedades anônimas ou sociedades por quotas de responsabilidade limitada que
adotarem estrutura de S. A. (Art. 18 do Decreto nº 3.708/1919), há a impossibilidade de se exigir o
balanço patrimonial do último exercício antes do decurso do prazo de 4 (quatro) meses seguintes
ao seu término; nesse caso, poderão apresentar balanço patrimonial e demonstrativos de
resultados do penúltimo
9.10.13. A Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) ou Declaração do Imposto
de Renda substitui a prova de faturamento solicitada para microempresas.
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9.10.14. Certidão Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 30 (trinta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório. e Certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 30 (trinta) dias anterior à data marcada
para a abertura do processo licitatório.
9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
9.11.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a
apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
apresentado em papel timbrado da emitente.
9.11.1.1. Atestados apresentados que demonstrem serem objeto de subcontratação
emitidos por empresa que contrataram com a administração pública deverão estar
acompanhados de Carta de Anuência do órgão contratante, bem como de cópia do contrato
originário onde estejam previstas as condições de subcontratação;
9.11.1.2. Os atestados deverão ser específicos, relacionados ao objeto do certame e
compatíveis com as atividades econômicas da empresa licitante, na forma do Acórdão TCU
2939/2021 – Plenário. Vedada a apresentação de atestados genéricos, sendo que, caso esta
situação ocorra, esses documentos deverão ser removidos do processo e devolvidos aos
licitantes. conforme Acórdão TCU 18144/2021 – 2ª Turma.
9.11.1.3. O Atestado de Capacidade Técnica expedido por PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PRIVADO deverá constar firma reconhecida em cartório.
9.11.2. O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade de cada Atestado de Capacidade Técnica solicitado neste Edital, e apresentar,
quando solicitado, dentre outros documentos, cópia do(s) contratos(s) a ele(s) pertinente(s), além
de fornecer o(s) endereço(s) atual(ais) do(s) contratante(s) e o(s) local(is) em que foram
prestados os serviços.
9.11.3. A Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato (MA) se reserva o direito de realizar diligências
para comprovar a veracidade do(s) atestado(s) apresentado(s), podendo, requisitar cópias dos
respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo
declarado.
9.12. OUTROS DOCUMENTOS:
9.12.1. A licitante deverá apresentar outras declarações:
a) Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
b) Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e
que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências
editalícias;
c) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
d) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
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insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14
anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7°, XXXIII, da
Constituição;
e) Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
f) Declaração de Inexistência de Servidores no Quadro Pessoal da Empresa
Licitante, anexo IV do edital;
9.12.2. Realizada a habilitação parcial, será verificado eventual descumprimento das vedações
elencadas na Condição do subitem 4.4, do item 4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
9.12.3. SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual
participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93, caso a licitante seja cadastrada
no SICAF deverá apresentar CRC;
9.12.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) em nome da empresa e de todos os
sócios;
9.12.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); em nome da empresa e de todos os
sócios;
9.12.6. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU,
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0) apresentando Certidão de
Inidôneo, em nome da empresa e de todos os sócios.
Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase
de habilitação, é recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação e deverá constar as certidões na
documentação anexa ao sistema.
9.12.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;
9.12.8. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação;
9.12.9. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão
ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de
habilitação, e somente após requisição do Pregoeiro.
9.12.10. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.
9.13. DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LC Nº 123/06:
9.13.1. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema (Eletrônico), relativo às seguintes declarações:
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9.13.1.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3° da Lei Complementar nº 123/06,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49.
9.13.1.1.1. A mera declaração como ME ou EPP ou a efetiva utilização dos benefícios
concedidos pela LC nº 123/2006, por licitante que não se enquadra na definição legal
reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a empresa à
aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração
Pública, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
9.13.1.1.2. Para a verificação da fraude prevista no subitem anterior, a Prefeitura
Municipal de Lagoa do Mato poderá realizar procedimentos complementares,
mediante diligência, tais como solicitação de Demonstração do Resultado do Exercício
– DRE do exercício anterior e/ou outros demonstrativos contábeis/documentos que
julgue necessários, apresentados na forma da Lei, por fotocópias devidamente
registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou
em outro órgão equivalente, a fim de subsidiar a verificação do atendimento, pelas
licitantes, às exigências da LC nº 123/2006.
9.13.1.1.3. Também serão aceitas a DRE e outras demonstrações disponibilizadas via
Escrituração Contábil Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão desta à
Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo
gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED).
9.13.1.1.4. A confirmação acerca do atendimento, pelas licitantes, da condição de ME
ou EPP também poderá ser realizada por meio da disponibilização de Documentos
Fiscais Oficiais, tais como a Declaração do Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional, devidamente transmitida à Receita Federal do
Brasil, desde que os dados permitam identificar as informações acerca do
faturamento bruto do exercício em análise.
9.13.1.1.5. Para fins de definição do “último exercício social” da DRE a ser exigida, será
considerado, na data de abertura da sessão pública, o limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped, nos
termos do que fixa o Art. 16, §4º da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 03, de 26 de
abril de 2018.
9.13.2. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123/06, estará
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e/ou municipal e da
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do últimoexercício.
9.13.3. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.13.3.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
fase de habilitação.
9.13.4. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
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ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.13.5. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.
9.13.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.13.7. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
9.13.8. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos Art.s 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.13.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema (Eletrônico) e deverá:
10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e asdemais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
1.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (Art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificação.
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta
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de outro licitante.
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
11. DOS RECURSOS:
11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de
no mínimo 30min (trinta minutos), para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer,
de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema (Eletrônico), ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema
(Eletrônico), em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de
seus interesses.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
11.5. Não serão conhecidos recursos interpostos fora do sistema (Eletrônico) ou
intempestivamente.
11.5.1. O não conhecimento do recurso não impede o seu acolhimento na qualidade de
petição.
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do Art. 43, §1º da LC nº 123/2006,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
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lances.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema (Eletrônico) (“chat”), e-mail, ou, ainda,
fac- símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dadoscontidos
no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
14.1 Após a homologação do resultado da presente licitação, o Município de Lagoa do Mato (MA),
através do Órgão Gerenciador, convocará a(s) empresa(s) adjudicatária(s) para assinatura da Ata
de Registro de Preços, observado o prazo de 05 (cinco) dias úteiscontados da Notificação.
14.1.1. Altemativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
(Eletrônico), para que seja assinada e devolvida no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da
data de seu recebimento.
14.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado
pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito
pela Administração.
14.3. É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não apresentar situação
regular no ato da Assinatura da Ata de Registro de Preços, chamar as licitantes remanescentes,
obedecida a ordem de classificação, ou revogar este Pregão, independentemente da aplicação das
sanções previstas neste Edital, observado o disposto no subitem 14.8.
14.3.1. Na sessão de reabertura do pregão, O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a
proponente, obedecida a ordem de classificação, para que seja obtido preço melhor.
14.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços a empresa adjudicatária obriga-se a forneceros
veículos e/ou máquinas a ela adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste
edital, em seus anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de
divergência,as especificações e condições do edital.
14.5. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a
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descrição do(s) item(ns), as resijectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
14.5.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na seqüência da
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando
oobjeto não atender aos requisitos previstos no Art. 3° da Lei n° 8.666/93.
14.6. A Ata de Registro de Preços estará integralmente vinculada ao presente Edital, inclusive a
seus demais Anexos, em todas as suas cláusulas, e às Propostas recebidas e homologadas por
ocasião da sessão pública do certame, independentemente de transcrição, bem como obedecerá,
na íntegra, ao Decreto Municipal nº 262/2021, Decreto Federal n° 10.024/19, alterado pelo
Decreto n° 8.250/14, à Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e a toda a legislação pertinente.
14.7. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir do cumprimento dos
requisitos de publicidade oficial, e estará integralmente condicionada às cláusulas deste Edital,
independentemente de transcrição.
14.8. No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se
recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções a ele previstas neste Edital,
a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO, registrará os demais licitantes, na ordem de
classificação.
14.9. A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no
Art. 65 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.
14.10. O registro a que se refere o item 14.5.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva
no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas
no Decreto Municipal nº 262/2021.
14.11. Se houver mais de um licitante que aceitar cotar os bens ou serviços com preços iguais aos
do licitante vencedor, serão classificados segundo a ordem do último lance apresentado durante a
fase competitiva.
14.12. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas
contratações.
15. DO CONTROLE DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS:
15.1. A Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato adotará a prática de todos os atos necessários ao
controle e administração da presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos preços
praticados no mercado para os serviços registrados, nas mesmas condições de fornecimento.
15.2. Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II
do Art. 65 da Lei nº 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no
mercado sofrerem redução.
15.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no Art. 65 da Lei nº 8.666/93, a
Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo
licitatório.
15.4. A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular à administração
requerimento para a revisão comprovando a ocorrência do fato.
Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato – CNPJ nº 01.613.315/0001-77
Praça 10 de Novembro, s/n – centro – Lagoa do Mato – E-mail: licitacaopmlmt@gmail.com

15.1.5. A comprovação será feita por meio de documentos, tais como: lista de preço de fabricante,
notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da
elaboração da Proposta e do momento do pedido da revisão.
15.6. Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos comparativas
entre a data de formulação da Proposta e do momento do pedido de revisão, evidenciando o
quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado.
15.7. A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão
dos valores pactuados.
15.8. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente devidamente
comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante poderá convocar o
fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado.
15.9. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
15.10. Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores,
visando igual oportUnidade de negociação.
15.11. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
Contratante poderá:
I.

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorreu antes do pedido da prestação dos serviços;

II.

Convocar os demais prestadores de serviços, visando igual oportunidade de
negociação.

15.12. Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
16. DOS USUÁRIOS:
16.1. Nos termos do Decreto Municipal nº 262/2021, 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 que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, de acordo com as condições e as regras estabelecidas na legislação
aplicável à matéria.
16.2. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior fica condicionada à
realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaramdo registro de preços,
que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração da
utilização da ata de registro de preços;
16.3. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
16.4. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador.
Após a autorização do órgão gerenciador, o "carona" deverá efetivar a aquisição ou contratação
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solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de vigência da ata.
16.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por
órgãos ou entidade, a 50% (cinqüenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
16.6. Os órgãos usuários não serão obrigados a comprar os serviços registrados dos prestadores
de serviços constantes da Ata de Registro de Preços, podendo valer-se de outros meios legais para
adquiri-los, observado o disposto neste edital e seus anexos.
16.7. É assegurada aos prestadores de serviços constantes da Ata de Registro de Preços a
preferência de serviços, quando, na hipótese de que trata o subitem 16.6., do processo específico
para compra, resultar preço igual ou superior ao registrado.
17. DO CANCELAMENTO:
17.1 O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa, quando:
a)

descumprir as condições da ata de registro de preços ou exigências do instrumento
convocatório que deu origem ao Registro de Preços;

b)

não assinar o contrato, 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; ou

d)

sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666/93, de
1993, ou no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

e)

forem observadas razões de interesse público, nos termos do Art. 78, inciso XII, da
Lei nº 8.666/93, desde que devidamente comprovadas;

17.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas letras “a”, “b” e “d” deste item, será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
17.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
18. DA GARANTIA CONTRATUAL E GARANTIA DOS SERVIÇOS:
18.1. Não será exigida a prestação de garantia contratual prevista no Art. 56 da Lei n° 8.666/93, na
presente contratação.
19. DA SUBCONTRATAÇÃO:
19.1. Será aceita subcontratação de até 30% (trinta por cento) dos itens de menor relevância deste
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Termo de Referência.
20. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE:
20.1 Quando da existência de demanda para os serviços registrados, o Município de Lagoa do
Mato/MA, por meio da SECRETARIA REQUISITANTE, convocará o detentor do preço registrado
para a assinatura do contrato (Anexo IV) que deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis, prazo
este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante
vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Contratante.
20.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
20.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio (Eletrônico), para
que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.
20.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
20.3. A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial,
bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas a Prefeitura Municipal de Lagoa
do Mato/MA para que este delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção do contrato,
sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de
habilitação previstas no Edital.
20.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
20.4.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666/93;
20.4.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus
anexos;
20.4.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos Art.s
77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos Arts. 79 e
80 da mesma Lei.
20.5. O prazo de vigência da contratação é o previsto no Termo de Referência, Anexo I do
presente Edital.
20.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto
no Art. 29, da Instrução Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do Art. 6°, III, da Lei
n° 10.522/02, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
20.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor estiver inscrito no SICAF, deste poderá ser dispensada a documentação
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abrangida pelo referido cadastro.
20.7. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
20.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar
outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação,
assinar o contrato.
21. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL:
21.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas
na Minuta do Contrato e no Termo de Referência, anexo a este Edital.
22. DA ENTREGA, RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO:
22.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de
Referência.
23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:
23.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência,
bem como na Minuta do Contrato
24. DO PAGAMENTO:
24.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este
Edital.
25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
25.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o
contrato ou a ata de registro de preços, não entregar a documentação exigida no edital,
apresentar documentação falsa, causar o atraso na execução do objeto, não mantiver a proposta,
falhar na execução do contrato, fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo,
declarar informações falsas, e cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que
lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o
Município de Lagoa do Mato/MA, e será descredenciado no Sicaf, e do sistema de cadastramento
municipal, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa.
25.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste edital, erros ou atraso e
quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, garantidos o contraditório e ampla defesa, as seguintes penalidades:
25.3. Multa de:
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a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso na
entrega do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a
critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a nãoaceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total
da obrigaçãoassumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso superior a 15 (quinze)
dias úteis na substituição de veículos e/ou máquinas entregues com avarias ou diferentes
daquelas exigidas. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá
ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução
parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.
c) 15% (quinze por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso na entrega do objeto,
por período superior ao previsto na alínea “a”, do subitem 22.2.1., ou de inexecução
parcial da obrigação assumida;
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da obrigação
assumida.
25.3. A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com o Município de Lagoa do
Mato – MA, poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são
independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.
25.4. As multas previstas neste Edital, serão descontadas após regular processoadministrativo, dos
pagamentos devidos pela Contratante.
25.5. Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas
forem superiores aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO obrigado a
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da
notificação, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura Municipal,
sob pena de cobrança judicial.
25.6. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e
condições especificados no § 1º do Art. 57 da Lei nº 8.666/93, sendo considerados injustificados os
atrasos não precedidos da competente prorrogação.
25.7. A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e
encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento
comprobatório do alegado pela Contratada.
25.8. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportUnidade de ampla defesa
e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.
25.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no cadastro de fornecedores municipal e
no SICAF e, no caso de impedimento do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por
igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.
25.10. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da
Contratada, amigável ou judicialmente.
25.11. Nenhum pagamento será feito à empresa contratada, antes de pagas ou relevadas asmultas
que lhe tenham sido aplicadas.
26. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO:
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26.1. Os critérios de controle e fiscalização do objeto estão previstos no Termo de Referência,
anexo I deste Edital.
27. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:
27.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
27.2. A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no
sistema: www.portaldecompraspublicas.com.br
27.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.
27.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
27.5. A republicação do edital somente não será realizada se, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.
27.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras
Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
27.7. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contados da data do recebimento do pedido e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
27.7.1. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame, salvo quando se amoldarem ao art. 21, parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.
27.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
27.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
27.10. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de
ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de
responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.
27.11. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no
caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não
identificado no processo para responder pela proponente.
27.12. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa
designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada,
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato
de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato
com poderes para impugnar o Edital).
28. DAS AMOSTRAS:
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28.1. Não serão solicitadas amostras do presente objeto.
29. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO:
29.1 Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
29.1.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS:
a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação
ou na execução do contrato;
b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar
o processo de licitação ou de execução do contrato;
c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador,
visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo
licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo
de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.
30. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
30.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema (Eletrônico).
30.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação
em contrário, pelo Pregoeiro.
30.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.
30.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros oufalhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.
30.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
30.6. Fica assegurado à Administração Municipal o direito de, no seu interesse, anular ou revogar,
a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência às participantes, na
forma da legislação vigente.
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30.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
30.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
30.9. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
30.9.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações
nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado,
ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis.
30.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluirse- á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
30.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.
30.12. Qualquer marca mencionada nas descrições dos itens constantes na planilha orçamentária
a que se refere o Termo de Referência, servirá apenas como referência para julgamento e/ou
classificação, podendo a licitante cotar, em sua proposta, produto de marca “similar”, ou de
“qualidade equivalente”.
30.13. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerão as do Termo de Referência e seus anexos.
30.14. A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO, poderá revogar este Pregão por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e
incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando
for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios
da ampla defesa e contraditório.
30.14.1. A anulação do pregão induz à do contrato.
30.14.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.
30.15. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e
habilitação.
30.16. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço (Eletrônico)
www.portaldecompraspublicas.com.br e https://www.lagoadomato.ma.gov.br/, e também
poderá ser lido e/ou obtido na Sede da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato – MA, sito à Praça
10 de Novembro, s/n – centro – Lagoa do Mato-MA, nos dias úteis, no horário das 8 horas às 12
horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão
com vista franqueada aos interessados.
30.17. As licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo
acompanhamento, mediante o acesso aos sítios mencionados no subitem 26.12, das eventuais
Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato – CNPJ nº 01.613.315/0001-77
Praça 10 de Novembro, s/n – centro – Lagoa do Mato – E-mail: licitacaopmlmt@gmail.com

republicações e/ou retificações de edital, respostas a questionamentos e impugnações ou
quaisquer outras ocorrências que porventura possam ou não implicar em mudanças nos prazos de
apresentação da proposta e da abertura da sessão pública.
30.18. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Passagem Franca-MA,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
30.19. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
30.19.1. ANEXO I - Termo de Referência e seus anexos;
30.19.2. ANEXO II – Modelo de Proposta;
30.19.3. ANEXO III – Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e
seus anexos;
30.19.4. ANEXO IV – Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no
Edital e que aproposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
30.19.5. ANEXO V – Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
30.19.6. ANEXO VI – Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do Art. 7°, XXXIII, da Constituição;
30.19.7. ANEXO VII – Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos
da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
30.19.8. ANEXO VIII – Declaração de Inexistência de Servidores no Quadro Pessoal da
Empresa Licitante, anexo IV do edital;
30.19.9. ANEXO IX – Minuta da Ata de Registro de Preços
30.19.10. ANEXO X – Minuta do Termo de Contrato.
Lagoa do Mato (MA), 20 de maio de 2022.
Valmir Pereira Viana
Secretário Municipal de Administração

Este edital se encontra examinado e aprovado por
esta Assessoria Jurídica.
Em: ___-___-______.
________________________
Assessora Jurídica
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PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022
Processo Administrativo nº 016/2022/CPL
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
01. OBJETO:
01.1. O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços, para futura e eventual,
Contratação de Empresa para locação de veículos leves e máquinas pesadas para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, conforme condições, especificações técnicas
mínimas e quantitativos especificados abaixo.

02. JUSTIFICATIVA:
02.1. Considerando a necessidade de locações dos mesmos pelo fato da extensão do Município ter uma
área bastante ampla na zona rural somando ao fato de ter um pequeno número máquinas, veículos e
outros, não sendo o suficiente para atender as necessidades do município, faz se necessário a locação de
maquinas, caminhões, veículos, van, ônibus e outros para execução dos serviços no perímetro urbano/rural
com locomoção de servidores a serviços do município, manutenção e conservação de estradas rurais e
urbanas do Município de Lagoa do Mato, de acordo com as especificações e condições constantes no
Termo de Referência.
02.2. As várias demandas de serviços e atividade faz com que os quantitativos de máquinas e veículos não
suporte as demandas da Prefeitura Municipal, sendo necessários o acréscimo para a realização de suas
tarefas precípuas no atendimento aos munícipes. Considerando necessidade de revisão e manutenção das
estradas vicinais, recuperação de pontes, bueiros e diversos outros serviços onde serão necessariamente
utilizados maquinários pesados neste município, fica devidamente justificado a necessidade de locação de
máquinas pesadas para serem utilizadas nas atividades da Prefeitura Municipal e recuperação das estradas
vicinais do município.
a) O período da prestação de serviços de locação será de 12 meses a contar da data da
assinatura do contrato ou ARP;
b) A manutenção preventiva e corretiva será de responsabilidade da empresa contratada;
c) Em caso de quebra de máquinas e caminhões, a empresa contratada deverá providenciar a
substituição por um equipamento igual no prazo máximo de 6 (seis) horas;
d) Os equipamentos deverão ser colocados à disposição da Prefeitura Municipal 10 (dez) dias
úteis após envio da ordem parcial de fornecimento;
02.3. Conforme determinação constitucional, estabelecida no artigo 37, inciso XXI, regulamentada pela Lei
Federal nº 8.666/93, e suas atualizações, impõem-se à Administração Pública o dever de licitar. A
modalidade de Licitação recomendada é o Pregão. Entende-se o Pregão Eletrônico como a modalidade
mais compatível com o objeto desta contratação, permitindo que a garantia da isonomia e seleção do
prestador de serviço que ofertar os melhores preços e condições.

03. DA FUNDAMENTAL LEGAL:
03.1. A presente licitação obedecerá ao disposto:
03.1.1. Na Lei nº 8.666/93 - Estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos
pertinentes a obras, serviços (inclusive de publicidade), compras, alienações e locações no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
03.1.2. na Lei nº 10.520/02 - Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos
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termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão,
para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;
03.1.3. na Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, aquela
regulamentada pelo Decreto Federal n° 8.538/15 – regulamenta o tratamento diferenciado e
simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bem,
serviços e obras, no âmbito da administração pública federal;
03.1.4. no Decreto Municipal n° 124/2017, com suas alterações posteriores - Regulamenta para a
modalidade de licitação denominada pregão, a aquisição de bens e serviços comuns no Município de
Lagoa do Mato;
03.1.5. no Decreto Municipal nº 261/21, com suas alterações posteriores - Regulamenta o Sistema de
Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666/93, e dá outras providências;
03.1.6. no Decreto Municipal nº 10.024/19 - Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;
03.1.7. na Lei na Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor;
03.1.18. na Lei nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro - CTB

04. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
04.1. Este planejamento foi elaborado de acordo com o Ordenamento Jurídico Nacional que regulamenta o
processo de aquisições para a Administração Pública, Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e Lei nº
10.520/02, de 17 de julho de 2002, e constitui peça integrante, indispensável e inseparável do processo
licitatório, visando viabilizar a aquisição dos produtos descritos neste planejamento;
04.2. Deste modo, o presente documento contém os elementos básicos e essenciais determinados pela
legislação, descritos de forma a subsidiar os interessados em participarem do certame licitatório na
preparação da documentação e na elaboração da proposta;
04.3. Os serviços que constituem o Objeto deste Termo de Referência enquadram-se no conceito de bem
comum, nos termos da legislação em vigor, onde os requisitos técnicos são suficientes para determinar o
conjunto da solução escolhida, e ainda, o objeto é fornecido comercialmente por mais de uma empresa no
mercado;
04.4. Assim, entende-se que a modalidade de licitação deverá ser PREGÃO, a ser realizada na forma
ELETRÔNICA, com vistas a obter a melhor proposta para a Administração Pública.

05. REGISTRO DE PREÇOS:
05.1. O Decreto Municipal n° 262/2021, que disciplina o Sistema de Registro de Preços em âmbito
municipal, define as hipóteses especiais, porém não taxativas, sobre a admissão do Registro de Preços pela
Administração Municipal.
05.2. No caso da contratação pleiteada neste certame, o Registro de Preços é necessário uma vez que a
contratação será realizada por diferentes órgãos da Administração Pública Municipal por ocasião do
mecanismo de compras conjuntas.
05.3. A aquisição através de Sistema de Registro de Preços, disciplinado pelo Art. 15, inciso II e §§ 1º a 6º da
Lei nº 8.666/93 e regulamentado pelo Decreto Municipal 262/2021, possibilitará a execução do projeto de
aquisição de refeições prontas.
05.4. Após a adjudicação e a homologação do resultado da licitação pela autoridade competente, será
efetuado o registro de preços mediante Ata de Registro de Preços, a ser firmada entre a(s) licitante(s)
vencedora(s) e a Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato - MA, com efeito de compromisso de fornecimento
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para futuras contratações.
05.5. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura
e lançamento e publicação.
05.6. Alterações nos veículos/equipamentos a serem fornecidos deverão ser comunicadas ao órgão
gerenciador da Ata de Registro de Preços e, obrigatoriamente, serão submetidas à nova homologação. Os
novos produtos deverão possuir características idênticas ou superiores ao produto ofertado na proposta
Comercial da Empresa beneficiária do Registro de preço.
05.7. São participantes deste Registro de Preços junto com o órgão gerenciador (Secretaria Municipal de
Administração):
a) Gabinete do Prefeito;
b) Secretaria Municipal de Educação;
c) Secretaria Municipal de Saúde;
d) Secretaria Municipal de Promoção Social e Trabalho;
e) Secretaria Municipal de Infraestrutura;
f)

Sec. Mun. de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente;

g) Fundo Municipal de Saúde - FMS;
h) Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB;
i)

Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS;

05.8. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgãos participantes, na forma do
Inciso II, Art. 4º do Decreto Municipal de 262/21, de 18 de janeiro de 2021:
GAB
Especificação dos Veículos
Item
e Equipamentos
Unid. Quant.
Veículo utilitário, tipo
Mês
001 camionete/pick-up.
2
Veículo utilitário, tipo
Mês
002 camionete/pick-up.
2
Veículo utilitário, tipo
Mês
003 camionete/pick-up.
5
Veículo utilitário, tipo mini
Mês
004 camionete/pick-up.
3
Mês
005 Veículo tipo minivan.
6
Veículo tipo van para 15
Mês
006 lugares.
4
Veículo
popular
tipo
Mês
007 passeio.
2
008 Veículo tipo motocicleta.
Mês
6
009

010
011

Veículo tipo caminhão
carroceria aberta (toco)
Veículo tipo caminhão
carroceria
aberta
(trucado)
veículo tipo caminhão com
basculante (toco):

Mês

SECAF

SEMED SEMUS

Quant. Quant. Quant.

Quant.

FMS

SEINFRA

Quant.

Quant.

1

1
1

2

1

1
1

1

1

1

3

1
1

3

1

2

1
2

1

1
3

1

1

1

1

1

1
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012
013
014
015
016

017

018
019
020

021
022

veículo tipo caminhão com
basculante (trucado)
Veículo tipo caminhão
com tanque (pipa)
Veículo tipo micro-ônibus
Locação de hora maquina
motoniveladora
Locação de hora maquina
retroescavadeira.
Locação de hora maquina
retroescavadeira
sobre
esteiras:
Locação de hora maquina
compactador de solo
vibratório.
Locação de hora maquina
pá carregadeira articulada.
Locação de hora maquina
trator agrícola.
Locação de serviços de
reboque
veicular
ou
máquinas sobre prancha:
Locação de hora maquina
trator de esteira:

Mês

1

1

Mês

1

1

Mês

3

3

Horas

300

300

Horas

300

300

Horas

300

300

Horas

200

200

Horas

300

300

Horas

600

600

3.000

3.000

300

300

km
Horas

06. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
06.1. Após a homologação do resultado da presente licitação, o Município de Lagoa do Mato (MA), através
do Órgão Gerenciador, convocará a(s) empresa(s) adjudicatária(s) para assinatura da Ata de Registro de
Preços, observado o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da Notificação.

06.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
(Eletrônico), para que seja assinada e devolvida no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da
data de seu recebimento.
06.1.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado
pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administração.
06.1.3. É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não apresentar situação regular
no ato da Assinatura da Ata de Registro de Preços, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a
ordem de classificação, ou revogar este Pregão, independentemente da aplicação das sanções
previstas neste Termo de Referência, observado o disposto no subitem 06.6.
06.1.4. Na sessão de reabertura do pregão, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a
proponente, obedecida a ordem de classificação, para que seja obtido preço melhor.
06.2. Ao assinar a Ata de Registro de Preços a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os produtos a
ela adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e também
na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência,as especificações e condições do edital.
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06.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os
itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns),
as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
06.3.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os
bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do
certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos
requisitos previstos no Art. 3° da Lei n° 8.666/93.
06.4. A Ata de Registro de Preços estará integralmente vinculada ao presente Edital, inclusive a seus
demais Anexos, em todas as suas cláusulas, e às Propostas recebidas e homologadas por ocasião da sessão
pública do certame, independentemente de transcrição, bem como obedecerá, na íntegra, ao Decreto
Municipal nº 262/2021, Decreto Federal n° 10.024/19, à Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e a toda a
legislação pertinente.
06.5. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir do cumprimento dos
requisitos de publicidade oficial, e estará integralmente condicionada às cláusulas deste Edital,
independentemente de transcrição.
06.6. No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se recusar a
assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções a ele previstas neste Edital, a Prefeitura
Municipal de Lagoa do Mato, registrará os demais licitantes, na ordem de classificação.
06.7. A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no Art. 65
da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.
06.8. O registro a que se refere o item 06.3.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso
de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas no Decreto
Municipal nº 262/2021.
06.9. Se houver mais de um licitante que aceitar cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do
licitante vencedor, serão classificados segundo a ordem do último lance apresentado durante a fase
competitiva.
06.10. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.
07. DOS USUÁRIOS:
07.1. Nos termos do Decreto Municipal nº 262/2021, 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 que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador,
de acordo com as condições e as regrasestabelecidas na legislação aplicável à matéria:
07.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior fica condicionada à
realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços,
que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração da
utilização da ata de registro de preços;
07.1.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
07.1.3. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador.
Após a autorização do órgão gerenciador, o "carona" deverá efetivar a aquisição ou contratação
solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de vigência da ata.
07.1.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por
órgãos ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento
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convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
07.2. Os órgãos usuários não serão obrigados a comprar os produtos registrados dos fornecedores
constantes da Ata de Registro de Preços, podendo valer-se de outros meios legais para adquiri-los,
observado o disposto neste edital e seus anexos.
07.3. É assegurada aos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços a preferência de
fornecimento, quando, na hipótese de que trata o subitem 07.2, do processo específico para compra,
resultar preço igual ou superior ao registrado.
08. DA CLASSIFICAÇÃO DE BENS COMUNS:
08.1. O objeto do presente Termo de referência é de natureza comum, uma vez que os padrões de
desempenho e qualidade estão objetivamente definidos neste instrumento, em conformidade com o
parágrafo único do Art. 1° da Lei nº 10.520/2020.
09. JUSTIFICATIVA PARA A DIVISÃO EM ITENS:
09.1. Em virtude de acudir o maior número de interessados em participar da licitação sem prejudicar o
ganho da aquisição em escala, razão capital da realização das compras conjuntas, optou-se pela divisão
deste certame em ITENS, sempre em respeito à mais ampla competição e conforme previsto no Art. 23 §§
1º e 2º da Lei nº 8.666/93 e Súmula 247 do TCU:
“Lei n. 8.666/93
Art. 23, § 1º) As obras, serviços e compras efetuadas pela
administração serão divididas em tantas parcelas
quantas se comprovarem técnica e economicamente
viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à
ampliação da competitividade, sem perda da economia
de escala. (Redação dada pela Lei n. 8.883, de 1994)”
“Súmula n. 247:
É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não
por preço global, nos editais das licitações para a
contratação de obras, serviços, compras e alienações,
cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo
para o conjunto ou complexo ou perda de economia de
escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla
participação de licitantes que, embora não dispondo de
capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição
da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a
itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de
habilitação adequar-se a essa divisibilidade.”
09.2. A divisão em itens, elaborada para este procedimento, levou em conta a diferenciação das
características técnicas dos bens a serem adquiridos.
09.3. O detalhamento das especificações dos itens deste Termo de Referência, figuram no item 4 deste
Termo.
10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
10.1. O julgamento das propostas será do tipo menor preço “por item”.
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11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
11.1- Os recursos para cobrir a despesa, na ocasião da execução dos objetos e/ou objetos, estarão
contemplados no orçamento de 2022.
11.1.1. Segundo a Instrumento Normativa nº 20, de 1º de abril de 2009, da Advocacia Geral da União
(AGU), no uso das atribuições que lhe conferem, resolve expedir a presente orientação normativa: na
licitação para Registro de Preços, a indicação da dotação orçamentária é exigível apenas antes da
assinatura do contrato;
11.1.2. Acórdão nº 1.279/2008 do TCU decidiu que: Registro de Preço não é uma modalidade de
licitação, e sim, um mecanismo que a administração dispõe para formar um banco de preços de
fornecedores, cujo procedimento de coleta ocorre por concorrência ou pregão em razão de ser um
mecanismo de obtenção de preços junto aos fornecedores para um período estabelecido, sem um
compromisso efetivo de aquisição, entendemos ser desnecessário, por ocasião do edital, o
estabelecimento de dotação orçamentária;
11.1.3. O Decreto Federal nº 7.581/11, de 11 de outubro de 2011, no artigo 91, cita: na licitação
para Registro de Preços, a indicação da dotação orçamentária só será necessária para a formalização
do contrato ou instrumento equivalente;
11.1.4. Licitação para registro de preço não é necessário indicar a dotação orçamentária, que
somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, segundo o
Decreto Federal nº 7.892/2013, artigo 7º, § 2º.
11.1.5. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE:

12.1 Quando da existência de demanda para os produtos registrados, o Município de Lagoa
do Mato/MA, por meio da SECRETARIA REQUISITANTE, convocará o detentor do preço
registrado para a assinatura do contrato (Anexo IV) que deverá ocorrer em até 05 (cinco)
dias úteis, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado, aceito pela Contratante.
12.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para
assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
12.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio (Eletrônico), para que seja assinado
e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
12.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
12.3. A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem
como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas a Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato/MA
para que este delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção do contrato, sendo essencial para
tanto que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de habilitação previstas no Edital.
12.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica
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no reconhecimento de que:
12.4.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666/93;
12.4.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
12.4.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos Art.s 77 e 78
da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos Arts. 79 e 80 da mesma
Lei.
12.5. O prazo de vigência da contratação é o previsto no Termo de Referência, Anexo I do presente Edital.
12.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o
Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no Art. 29, da Instrução
Normativa n° 03/18, de 26 de abril de 2018 e suas alterações, e nos termos do Art. 6°, III, da Lei n°
10.522/02, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
12.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor estiver inscrito no SICAF, deste poderá ser dispensada a documentação abrangida pelo
referido cadastro.
12.7. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no
edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
12.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das
demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e,feita a negociação, assinar o contrato.

13. DA SUBCONTRATAÇÃO:
13.1. Será aceita subcontratação de até 30% (trinta por cento) dos itens de menor relevância deste Termo
de Referência.

14. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
14.1. Caberá ao CONTRATANTE além das obrigações previstas no instrumento convocatório os dispostos
neste Termo de Referência:
14.1.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso,
com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.
14.1.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.
14.1.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta
atribuição
14.1.4. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para
acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;
14.1.5. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com
a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
prestação;
14.1.6. Vetar o emprego de qualquer veículo/equipamento que considerar incompatível com as
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especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou
danificar seus bens patrimoniais, ou ser prejudicial à saúde dos usuários;
14.1.7. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas;
14.1.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;
14.1.9. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento de Bens de acordo com os critérios
estabelecidos no Termo de Referência;
14.1.10. Receber os produtos entregues pela CONTRATADA, que estejam em conformidade com a
proposta aceita, conforme inspeções a serem realizadas, devendo assinar ao final o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO;
14.1.11. Recusar com a devida justificativa qualquer produto entregue fora das especificações
constantes na proposta da CONTRATADA;
14.1.12. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da emitida pela CONTRATADA dentro
dos prazos preestabelecidos em Contrato;
14.1.13. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento
dos produtos.
14.2. Serão considerados para efeito de pagamento os veículos/maquinas efetivamente entregues pela
Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

15. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
15.1. A qualidade dos veículos/maquinas deverá ser rigorosamente aquele descrita no Termo de
Referência, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.
15.2. Os preços cotados incluem as despesas de custo, como: encargos fiscais, comerciais, sociais e
trabalhistas ou de qualquer outra natureza.
15.3. Durante a Vigência do contrato ou outro instrumento substitutivo, a CONTRATADA deverá atender
prontamente às requisições e especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da solicitação através
de ordem de serviço do Setor solicitante.
15.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais,
fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e
equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e
quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.
15.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo
Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações
trabalhistas contra a Contratante.
15.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal
necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e
Previdenciárias.
15.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer
empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.
15.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no
desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.
15.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente,
integralmente, em todos os seus atos.
15.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de
Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato – CNPJ nº 01.613.315/0001-77
Praça 10 de Novembro, s/n – centro – Lagoa do Mato – E-mail: licitacaopmlmt@gmail.com

obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.
15.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.
15.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a
respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;
15.13. Cumprir com o objeto conforme disposições do presente contrato;
15.14. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão no
fornecimento do presente Contrato.
15.15. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.
15.16. Após a emissão da Ordem de entrega, a empresa contratada terá o prazo de 15 (quinze) dias para
entrega do objeto.
15.17. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para execução dos serviços,
acarretará em multa pecuniária diária, nos termos do Edital e Contrato a ser firmado, ficando o(s)
Contratado(s) sujeito(s) às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

16. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, ECONÔMICAS E FISCAIS:
16.1. À licitante CONTRATADA caberá, ainda:
16.1.1. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAGOA DO MATO;
16.1.2. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os
seus empregados quando da execução de serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido
em dependência da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO;
16.1.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao
fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
16.1.4. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação deste Pregão.
16.1.5. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior,
não transfere a responsabilidade por seu pagamento a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAGOA DO MATO.

17. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS:
17.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
17.1.1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO durante a vigência do Contrato;
17.1.2. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se
houver prévia autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO;

18. CONTROLE DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO:
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18.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666/93, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega do bem, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
18.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.
18.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
19. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:
19.1. Reservando-se a esta Prefeitura Municipal, através do responsável, o direito de não receber os
veículos, caso os mesmos não se encontrem em condições satisfatórias.
19.2. Caso os veículos sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Prefeitura, a
empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 24 (vinte e quatro) horas.
19.3. Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito de realizar as verificações
necessárias que comprovem o atendimento das especificações mínimas do Termo de Referência
19.4. O recebimento será efetivado nos seguintes termos:
a) PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação dos veículos entregues com as
especificações constantes neste Termo de Referência.
b) DEFINITIVAMENTE, após a verificação de todos os itens do Termo de Referência e itens de
segurança.
19.5. A empresa vencedora do certame obriga-se a entregar o objeto a que se refere este Termo de
Referência de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira
responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em
conformidade com as referidas especificações.
19.6. Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar
discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da empresa a ser contratada para
efetuar a substituição do mesmo.
19.7. Deverão ser atendidas pela empresa a ser contratada além das determinações da fiscalização desta
Prefeitura, todas as prescrições que por circunstância da lei devam ser acatadas.
19.8. A empresa contratada deverá no tocante ao fornecimento e entrega do item objeto deste Certame,
OBEDECER, rigorosamente, todas as disposições legais pertinentes.
20. DO PAGAMENTO:
20.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final
do período de adimplemento e do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
20.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.
20.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata
o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
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contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº
8.666/93.
20.3. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº
8.666/93.
20.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3/2018, de 26
de abril de 2018.
20.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante;
20.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
20.6. Antes de cada pagamento à licitante vencedora, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
20.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
20.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito
do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas
indiretas.
20.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
20.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à licitante vencedora a ampla
defesa.
20.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
20.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a licitante vencedora inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
20.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
20.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
nº 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida
Lei Complementar.
20.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato – CNPJ nº 01.613.315/0001-77
Praça 10 de Novembro, s/n – centro – Lagoa do Mato – E-mail: licitacaopmlmt@gmail.com

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I = ( 6 / 100 )

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

21. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
21.1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde
que haja interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO com a apresentação das devidas
justificativas adequadas a este Pregão.
22. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

22.1. No interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO o valor inicial atualizado do
Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
22.1.1 - A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários; e
22.2 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto as
supressões resultantes de acordo entre as partes.
23. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO:
23.1. Não haverá exigência de garantia contratual.
24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
24.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/02 e do Decreto Federal nº 10.024/19, a
licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:
24.2. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, quando convocada dentro do
prazo de validade da proposta ou da Ata de falsa;
24.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
24.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
24.5. Comportar-se de modo inidôneo;
24.6. Cometer fraude fiscal;
24.7. Fizer declaração falsa;
24.8. Ensejar o retardamento da execução do certame;
24.9. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta
do licitante;
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b) Impedimento de licitar e de contratar com a administração municipal, pelo prazo de até cinco
anos;
24.10. Penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
24.11. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/02 e do
Decreto Federal nº 10.024/05, a Contratada que, no decorrer da contratação:
24.11.1. Inexecutar total ou parcialmente o objeto contratado;
24.11.2. Apresentar documentação falsa;
24.11.3. Comportar-se de modo inidôneo;
24.11.4. Cometer fraude fiscal;
24.11.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços;
24.12. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
24.12.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
24.12.2. multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
24.12.3. multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
24.12.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
24.12.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
24.12.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
24.12.6.a. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa previstas neste
Termo de Referência.
24.12.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
24.13. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o
órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais
que, em razão da contratação decorrente da licitação:
24.13.1 tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
24.13.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
24.13.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
24.14. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93, e
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subsidiariamente na Lei nº 9.784/99.
24.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
da proporcionalidade.
24.16. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da sede do município e cobrados judicialmente.
24.17. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,
a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código
Civil.
24.18. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846/13, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização - PAR.
24.19. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846/13, de 1º de agosto de 2013,
seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
24.20. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
24.21. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
24.22. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
25. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS:
25.1. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento
do envio de lances/negociação.
25.2. A proponente deverá na ocasião da apresentação da proposta:
25.2.1. Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias.
25.2.2. O objeto do presente Termo de Referência será entregue conforme abaixo:
a) O objeto deste Termo de Referência será entregue na garagem da Prefeitura Municipal de
Lagoa do Mato;
b) O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, após recebimento da nota de
empenho ou da data de assinatura do contrato;
c) A licitante vencedora deverá promover a entrega dos veículos do presente Termo de
Referência em horário comercial.

26. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
26.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade o Registro de Preços, para futura e eventual,
Contratação de Empresa para locação de veículos leves e máquinas pesadas para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, conforme condições, especificações técnicas
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mínimas e quantitativos especificados abaixo.
26.2. As descrições dos veículos objeto deste Termo de Referência, quantitativos e as especificações
indicadas estão discriminados de forma completa para a perfeita identificação e formação de proposta
pelos participantes e para atender em tempo hábil as necessidades da Prefeitura Municipal de Lagoa do
Mato, encontra-se detalhada no Anexo II deste Termo de Referência.

27. DA ADJUDICAÇÃO:
27.1. A adjudicação das propostas de preços será pelo critério do MENOR PREÇO “POR ITEM”.
27.2. Não há óbice quanto à adjudicação de um ou mais itens para a mesma licitante.

28. DAS MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEICULO E/OU EQUIPAMENTO:
28.1. Os veículos leves não precisarão de motorista;
28.2. Os veículos pesados (caminhões e trator de esteira) deverão ser operados por motorista/operador da
empresa contratada, devendo esta incluir os custos desses profissionais em sua proposta
28.2. Deverá estar com manutenção devidamente realizada, atualizada e em condições de dirigibilidade
para cumprir a tarefa determinada pela Prefeitura Municipal.
28.3. Ser adesivada com a logomarca da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato – PMLMT e da Empresa;
28.4. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos
serviços, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, valerefeição, vales-transportes, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
28.5. Possuir seguro contra acidentes de toda a estrutura, de terceiros e de vida dos profissionais
envolvidos, no momento de execução do serviço.

29. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:
29.1. O presente Termo de Referência está em consonância com as disposições legais e normativas
aplicáveis e ao considerar ainda o interesse e conveniência da Entidade. Colocamos o presente Termo de
Referência a disposição para análise dos interessados.

Lagoa do Mato-MA, 10 de maio de 2022.
VALMIR PEREIRA VIANA
Secretário Municipal de Administração e Finanças
À vista das informações contidas nestes autos e com observância às normas
vigentes, APROVO o presente Termo de Referência e AUTORIZO a formalização de
processo para viabiliza contratação.

De acordo:
Alexsandre Guimarães Duarte
Prefeito Municipal
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LOTE I - VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES (SEM MOTORISTAS)
Item
Especificação dos Veículos
Unid. Quant.
001 VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMIONETE/PICK-UP.
Especificações mínimas: camionete cabine
simples; ar-condicionado; direção hidráulica;
vidros elétricos; tração 4X4; câmbio manual de 05
marchas à frente e 01 ré; capacidade mínima de
carga de 1.000kg; movida a óleo diesel.
Mês
Fabricação não superior a 05 (cinco) anos. É de
responsabilidade
da
contratada
efetuar
manutenções corretivas e preventivas do veículo,
inclusive reposição de pneus. Em caso de furto,
roubo e/ou sinistro de qualquer espécie, o ônus
correrá por conta da contratada.
2
002 VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMIONETE/PICK-UP.
Especificações mínimas: camionete cabine
simples; ar-condicionado; direção hidráulica;
vidros elétricos; tração 4X2; câmbio manual de 05
marchas à frente e 01 ré; capacidade mínima de
carga de 1.000kg; movida a óleo diesel, sem
Mês
motorista. Fabricação não superior a 05 (cinco)
anos. É de responsabilidade da contratada efetuar
manutenções corretivas e preventivas do veículo,
inclusive reposição de pneus. Em caso de furto,
roubo e/ou sinistro de qualquer espécie, o ônus
correrá por conta da contratada.
2
003 VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMIONETE/PICK-UP.
Especificações mínimas: cabine dupla; com tração
4x4, 04 portas; ar-condicionado; trava elétrica;
direção servo-assistida (hidráulica ou elétrica);
quilometragem livre, sem motorista; fabricação
não superior a 05 anos; tendo motor a Diesel;
motor 1.6 ou superior; capacidade de 05 Mês
ocupantes adultos; capacidade mínima de carga
de 1.000kg. É de responsabilidade da contratada
efetuar manutenções corretivas e preventivas do
veículo, inclusive reposição de pneus. Em caso de
furto, roubo e/ou sinistro de qualquer espécie, o
ônus correrá por conta da contratada.
5
004 VEÍCULO
UTILITÁRIO,
TIPO
MINI
CAMIONETE/PICK-UP. Especificações mínimas:
cabine simples; 02 portas; ar condicionado; trava
elétrica; direção servo-assistida (hidráulica ou
elétrica); capacidade de 02 ocupantes adultos;
capacidade mínima de carga de 400kg; Mês
quilometragem livre; ano de fabricação não
superior a 05 (cinco); tendo motor a diesel ou
bicombustível (gasolina e/ou álcool); motor 1.4
ou superior. É de responsabilidade da contratada
efetuar manutenções corretivas e preventivas do
3

P. Médio

P. Total
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veículo, inclusive reposição de pneus. Em caso de
furto, roubo e/ou sinistro de qualquer espécie, o
ônus correrá por conta da contratada.

005 VEÍCULO TIPO MINIVAN. Especificações mínimas:
Direção Hidráulica; quilometragem livre; sem
motorista; Vidros Elétricos; Ar Condicionado;
Movida a Gasolina/Etanol; Motorização Mínima
1.4; Câmbio Manual de 05 Marchas; Capacidade
Mínima para 06 ocupantes. Ano de Fabricação
não superior a 05 (cinco) anos. É de
responsabilidade
da
contratada
efetuar
manutenções corretivas e preventivas do veículo,
inclusive reposição de pneus. Em caso de furto,
roubo e/ou sinistro de qualquer espécie, o ônus
correrá por conta da contratada.
006 VEICULO TIPO VAN PARA 15 LUGARES.
Especificações mínimas: motor c/ potência a
partir de 120cv; mínimo de 04 porta; movida a
diesel; ar-condicionado; direção hidráulica;
ano/modelo 2015 em diante; quilometragem
livre. É de responsabilidade da contratada efetuar
manutenções corretivas e preventivas do veículo,
inclusive reposição de pneus. Em caso de furto,
roubo e/ou sinistro de qualquer espécie, o ônus
correrá por conta da contratada
007 VEÍCULO POPULAR TIPO PASSEIO. Especificações
mínimas: veículo tipo Hatch ou Sedan, de porte
médio popular (cilindrada mínima 1.4 ou
superior), com capacidade mínima para cinco (05)
pessoas; fabricação não superior a 05 anos; com
quatro (04) portas, direção hidráulica ou elétrica;
com ar-condicionado, cinco (05) marchas à frente
e uma (01) à ré; injeção eletrônica; combustível
gasolina ou bicombustível (gasolina/álcool); apoio
de cabeça nos bancos traseiro e dianteiro;
retrovisores interno e externo, lado direito e
esquerdo; rádio AM/FM, com CD; cintos de
segurança retráteis de três (03) pontos para os
ocupantes dos assentos dianteiro e traseiro,
quilometragem livre. É de responsabilidade da
contratada efetuar manutenções corretivas e
preventivas do veículo, inclusive reposição de
pneus. Em caso de furto, roubo e/ou sinistro de
qualquer espécie, o ônus correrá por conta da
contratada

Mês

6

Mês

4

Mês

2
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008 VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA. Especificações
mínimas: Câmbio de 05 Velocidades, Movida a
Gasolina / Etanol, Potência Mínima de 150
cilindradas. Ano de Fabricação não superior a 05
(cinco) anos. É de responsabilidade da contratada
efetuar manutenções corretivas e preventivas do
veículo, inclusive reposição de pneus. Em caso de
furto, roubo e/ou sinistro de qualquer espécie, o
ônus correrá por conta da contratada.
009 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA
(TOCO): Especificações mínimas: veículo com
direção hidráulica; ar-condicionado; movido a
óleo diesel; capacidade mínima de carga de
6.000kg; câmbio manual de 5 marchas à frente e
1 a ré; motorização mínima de 130 HP; traça
mínima 4X2 ou 4x4; cinto de segurança, espelho
retrovisor interno e externo, dotado de todos os
itens e equipamentos de segurança exigidos pelo
CTB. Ano de Fabricação não superior a 10 (dez)
anos. É de responsabilidade da contratada efetuar
manutenções corretivas e preventivas do veículo,
inclusive reposição de pneus. Em caso de furto,
roubo e/ou sinistro de qualquer espécie, o ônus
correrá por conta da contratada
010 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA
(TRUCADO): Especificações mínimas: veículo com
direção hidráulica; ar-condicionado; movido a
óleo diesel; capacidade mínima de carga de
10.000kg; câmbio manual de 5 marchas à frente e
1 a ré; motorização mínima de 130 HP; traça
mínima 4x4; cinto de segurança, espelho
retrovisor interno e externo, dotado de todos os
itens e equipamentos de segurança exigidos pelo
CTB. Ano de Fabricação não superior a 10 (dez)
anos. É de responsabilidade da contratada efetuar
manutenções corretivas e preventivas do veículo,
inclusive reposição de pneus. Em caso de furto,
roubo e/ou sinistro de qualquer espécie, o ônus
correrá por conta da contratada
011 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM BASCULANTE
(TOCO): Especificações mínimas: veículo com
direção hidráulica; ar-condicionado; movido a
óleo diesel; capacidade mínima de carga do
basculante de 6.000kg; câmbio manual de 5
marchas à frente e 1 a ré; motorização mínima de
130 HP; traça mínima 4X2 ou 4x4; cinto de
segurança, espelho retrovisor interno e externo,
dotado de todos os itens e equipamentos de
segurança exigidos pelo CTB. Ano de Fabricação
não superior a 10 (dez) anos. É de
responsabilidade
da
contratada
efetuar
manutenções corretivas e preventivas do veículo,

Mês

6

Mês

1

Mês

1

Mês

1
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inclusive reposição de pneus. Em caso de furto,
roubo e/ou sinistro de qualquer espécie, o ônus
correrá por conta da contratada

012 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM BASCULANTE
(TRUCADO): Especificações mínimas: veículo com
direção hidráulica; ar-condicionado; movido a
óleo diesel; capacidade mínima de carga do
basculante de 10.000kg; câmbio manual de 5
marchas à frente e 1 a ré; motorização mínima de
130 HP; traça mínima 4x4; cinto de segurança,
espelho retrovisor interno e externo, dotado de
todos os itens e equipamentos de segurança
exigidos pelo CTB. Ano de Fabricação não superior
a 10 (dez) anos. É de responsabilidade da
contratada efetuar manutenções corretivas e
preventivas do veículo, inclusive reposição de
pneus. Em caso de furto, roubo e/ou sinistro de
qualquer espécie, o ônus correrá por conta da
contratada
013 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM TANQUE (PIPA):
Especificações mínimas: veículo com direção
hidráulica; ar-condicionado; movido a óleo diesel;
capacidade mínima de carga do tanque de 8.000
litros; câmbio manual de 5 marchas à frente e 1 a
ré; motorização mínima de 130 HP; traça mínima
4x2; cinto de segurança, espelho retrovisor
interno e externo, dotado de todos os itens e
equipamentos de segurança exigidos pelo CTB.
Ano de Fabricação não superior a 10 (dez) anos. É
de responsabilidade da contratada efetuar
manutenções corretivas e preventivas do veículo,
inclusive reposição de pneus. Em caso de furto,
roubo e/ou sinistro de qualquer espécie, o ônus
correrá por conta da contratada
014 VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS. Especificações
mínimas: veículo com direção hidráulica; arcondicionado; movido a óleo diesel; capacidade
mínima de 21 ocupantes; sem motorista. Ano de
Fabricação não superior a 10 (cinco) anos. É de
responsabilidade
da
contratada
efetuar
manutenções corretivas e preventivas do veículo,
inclusive reposição de pneus. Em caso de furto,
roubo e/ou sinistro de qualquer espécie, o ônus
correrá por conta da contratada

Mês

1

Mês

1

Mês

3

VALOR MENSAL EM (R$ 1,00)------------------------------------------------------R$
VALOR TOTAL EM 12 MESES EM (R$ 1,00)--------------------------------------R$

Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato – CNPJ nº 01.613.315/0001-77
Praça 10 de Novembro, s/n – centro – Lagoa do Mato – E-mail: licitacaopmlmt@gmail.com

Item
015

016

017

LOTE II - VEÍCULOS PESADOS / MÁQUINAS (COM OPERADOR)
Especificação dos Equipamentos
Unid. Quant.
P. Médio
LOCAÇÃO
DE
HORA
MAQUINA
MOTONIVELADORA. Especificações mínimas:
equipada com cabine fechada e arcondicionado; cinto de segurança e espelho
retrovisor; potência 130 a 140 HP; largura
mínima da lâmina de 3,7m; equipamento com
no máximo 10 (dez) anos de uso. Operador por
conta da contratada. É de responsabilidade da
contratada efetuar manutenções corretivas e
preventivas do veículo, inclusive reposição de
pneus. em caso de furto, roubo e/ou sinistro de
qualquer espécie, o ônus correrá por conta da
contratada.
Horas
300
LOCAÇÃO
DE
HORA
MAQUINA
RETROESCAVADEIRA. Especificações mínimas:
veículo sobre rodas; cabine fechada com arcondicionado; com caçamba dianteira e concha
traseira com profundidade mínima de escavação
de 2m; motor diesel, com o mínimo de potência
de 100 HP; fabricação não inferior a 2010.
Operador por conta da contratada. É de
responsabilidade da contratada efetuar
manutenções corretivas e preventivas do
veículo, inclusive reposição de pneus. Em caso
de furto, roubo e/ou sinistro de qualquer
espécie, o ônus correrá por conta da contratada. Horas
300
LOCAÇÃO
DE
HORA
MAQUINA
RETROESCAVADEIRA
SOBRE
ESTEIRAS:
Especificações mínimas: sobre esteiras; cabine
fechada com ar-condicionado; com caçamba
dianteira e concha traseira com profundidade
mínima de escavação de 2m; motor diesel turbo
alimentação, com o mínimo de potência de 110
HP; comprimento mínimo de 4000mm, com 7
roletes inferiores e 3 roletes superiores de cada
lado; largura de sapata de 700mm, com garra
tripla; lança mínima de 5.000 e braço longo de
no mínimo 2.900mm para operação com
caçamba de 0,80m³; fabricação não inferior a
2010. Operador por conta da contratada. É de
responsabilidade da contratada efetuar
manutenções corretivas e preventivas do
veículo. Em caso de furto, roubo e/ou sinistro de
qualquer espécie, o ônus correrá por conta da
contratada.
Horas
300

P. Total
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018 LOCAÇÃO DE HORA MAQUINA COMPACTADOR
DE SOLO VIBRATÓRIO. Especificações mínimas:
veículo movido a diesel; potência bruta mínima
de 129 HP com um tambor liso; fabricação não
inferior a 2010. Operador por conta da
contratada. É de responsabilidade da contratada
efetuar manutenções corretivas e preventivas
do veículo, inclusive reposição de pneus. Em
caso de furto, roubo e/ou sinistro de qualquer
espécie, o ônus correrá por conta da contratada.
019 LOCAÇÃO
DE
HORA
MAQUINA
PÁ
CARREGADEIRA ARTICULADA. Especificações
mínimas: chassis articulado; cabinada com arcondicionado; toldo solar; concha para
capacidade de 1,5m², sobre pneus articulados;
122 HP de potência; sistema elétrico de 24V;
transmissão mecânica de no mínimo 3
velocidades à frente e 3 à ré; combustível diesel;
freios de serviços multidisco em banho a óleo
nas quatro rodas; pneus 17,5 x 25 - 12 lonas;
direção hidráulica, tipo orbital; equipado com
todos os componentes de segurança,
documentação regular em perfeitas condições
de uso, fabricação não inferior a 2010. Operador
por conta da contratada. É de responsabilidade
da contratada efetuar manutenções corretivas e
preventivas do veículo, inclusive reposição de
pneus. Em caso de furto, roubo e/ou sinistro de
qualquer espécie, o ônus correrá por conta da
contratada.
020 LOCAÇÃO DE HORA MAQUINA TRATOR
AGRÍCOLA. Especificações mínimas: com capota
de proteção; com grade e lâmina hidráulica com
no mínimo 10 discos; motor a diesel com
potência mínima de 120cv, mínimo 3 cilindros;
tração 4x4, com pneus novos compatíveis com a
potência e a tração do trator; dotado de todos
os equipamentos de segurança; fabricação não
inferior a 2010. Operador por conta da
contratada. É de responsabilidade da contratada
efetuar manutenções corretivas e preventivas
do veículo, inclusive reposição de pneus. Em
caso de furto, roubo e/ou sinistro de qualquer
espécie, o ônus correrá por conta da contratada.
021 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE VEICULAR
OU MÁQUIAS SOBRE PRANCHA: Especificação
dos
serviços:
largura
mínima
2,6mt;
comprimento mínimo de 11mt; capacidade de
carga de 15 toneladas. O veículo deve obedecer
as normas do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN. Deve obedecer as normas para
veículos longos - Combinação de Transporte de

Horas

200

Horas

300

Horas

600

Km

3.000
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Veículos - CTV. Combinações de Transporte de
Veículos e Cargas Paletizadas - CTVP. É de
responsabilidade da contratada efetuar
manutenções corretivas e preventivas do
veículo. Em caso de furto, roubo e/ou sinistro de
qualquer espécie, o ônus correrá por conta da
contratada.
022 LOCAÇÃO DE HORA MAQUINA TRATOR DE
ESTEIRA: de 06 cilindros; cabine fechada
climatizada; com cinto de segurança e espelho
retrovisor; peso mínimo 16.000kg; potência
mínima 125 HP; equipado com lâmina em aço
de alta resistência, de dimensões mínimas:
comprimento mínimo de 3.000mm e altura
mínima de 1.100 mm. Operador por conta da
contratada. É de responsabilidade da contratada
efetuar manutenções corretivas e preventivas
do veículo. Em caso de furto, roubo e/ou sinistro
de qualquer espécie, o ônus correrá por conta
da contratada.
Horas
300
VALOR TOTAL EM (R$ 1,00)---------------------------------------------------R$

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS (PARA VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES)
VALOR
A
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

VEICULOS LEVES E CAMINHÕES - CUSTO MENSAL
CATEGORIA
QUANT.
P.UNIT.
TOTAL R$
Depreciação
Remuneração do Capital
Licenciamento
Seguros
Combustível
Lubrificantes
Pneus
Manutenção
Lavagem
Televisão digital / DVD
Rádio de comunicação veicular
Telefone via satélite
Rastreador
SUB-TOTAL 1
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)
DADOS DO PROCESSO
Licitação nº
Data:
Horário:
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS (Dados relativos à contratação)
Empresa:
CNPJ nº
Data da Apresentação da Proposta: ----/----/----Munício/UF:
Ano do Acordo, convenção ou Semelhança Normativa do Dissídio
Coletivo
Registro no MTE:
Data de Registro no MTE:
Prazo de Execução do Contrato: 12 meses.
PARTE A
MÃO-DE-OBRA - OPERADOR DE ------------------- - CORRELATOS - TURNO DIURNO
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
1
Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2
Salário normativo da categoria profissional
3
4
5

Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
Data base da categoria (dia/mês/ano)
Regime de Tributação:
MÓDULO I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Composição da Remuneração

1
A
B
C

Salário Base
Adicional de Periculosidade
Adicional de Insalubridade

D
E
F
G
H

Adicional Noturno
Hora noturna adicional
Adicional de Hora Extra
Intervalo Intrajornada
Outros (especificar)

Valor (R$)

Total da Remuneração

2
A
B
C

MÓDULO II - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Benefícios Mensais e Diários

Valor (R$)

Transporte
Auxílio alimentação (Vales, cesta básica, etc)
Assistência médica e familiar
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D
E
F

Auxílio creche
Seguro de vida, invalidez e funeral
Outros (especificar)
F.I – Cesta Básica
Total de Benefícios mensais e diários

3
A
B
C
D

Insumos diversos

MÓDULO III - INSUMOS DIVERSOS
Valor (R$)

Uniformes
Materiais
Equipamentos
Outros (especificar)
Total de Insumos Diversos

Nota: Valores mensais por empregado
MÓDULO IV - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários e FGTS
4.1
Encargos Previdenciários e FGTS
%
A
INSS
B
SESI ou SESC
C
SENAI ou SENAC
D
E
F
G
H

Valor (R$)

INCRA
SEBRAE
Salário Educação
SAT (Seguro contra Acidentes de Trabalho)
FGTS
Total

4.2
A
B
C

Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias
13º Salário e Adicional de Férias
%

Valor (R$)

13º Salário
Adicional de Férias
Subtotal
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de
Férias
Total
Submódulo 4.3 - Provisão para Rescisão

4.3
A
B
C
D
E
F

Provisão para Rescisão

%

Valor (R$)

Aviso Prévio Indenizado
Incidência do Submódulo 4.1 sobre Aviso Prévio Indenizado
Multa do FGTS do Aviso prévio indenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Incidência do Submódulo 4.1 sobre Aviso Prévio Trabalhado
Multa do FGTS do Aviso prévio trabalhado
Total
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4.4
A
B
C
D
E
F
F
H

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Submódulo 4.4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente
%

Valor (R$)

Férias e terço constitucional de férias
Ausência por doença
Licença paternidade
Ausências legais
Ausência por acidente de trabalho
Afastamento Maternidade
Outros (especificar)
Sutotal
Incidência do Submódulo 4.1 sobre custo de reposição do
Profissional Ausente
Total
QUADRO RESUMO MÓDULO IV - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Encargos Previdenciários e FGTS

Valor (R$)

13º Salário e Adicional de Férias
Provisão para Rescisão
Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente
Outros (especificar)
Subtotal
MÓDULO V - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCROS

5
A
B
C

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCROS

%

Valor (R$)

Custos Indiretos
Lucro
Tributos
C.1 - Tributos Federais (PIS+COFINS)

C.1.1 - PIS
C.1.2 - COFINS
C.2 - Tributos Estaduais (especificar)
C.1 - Tributos Municipais (especificar)
5,00%
C.4 - Outros Tributos (especificar)
Total
Nota (1): Custos indiretos, tributos e lucro por empregado
Nota (2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

A
B
C
D

PARTE B
QUADRO - Resumo do Custo por Empregado
Mão de Obra vinculada a execução contratual (valor por
empregado)
Módulo I – Composição da Remuneração
Módulo II – Benefícios Mensais e Diários
Módulo III - Insumos Diversos (uniformes, materiais,
equipamentos e outros)
Módulo IV - Encargos Sociais e Trabalhistas

Valor (R$)

Subtotal (A+B+C+D)

Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato – CNPJ nº 01.613.315/0001-77
Praça 10 de Novembro, s/n – centro – Lagoa do Mato – E-mail: licitacaopmlmt@gmail.com

E

Módulo V - Custos, Tributos e Lucros
VALOR TOTAL POR EMPREGADO --------R$ (1,00)
QUANTIDADE DE HORAS MENSAIS
VALOR DA HORA TRABALHADA --------R$ (1,00)
VALOR TOTAL: HORAS ------ X =
VALOR TOTAL HORAS MÊS =

À vista das informações contidas nestes autos e com
observância às normas vigentes, APROVO o presente Termo
de Referência e AUTORIZO a formalização de processo para
viabiliza contratação.

De acordo:

Alexsandre Guimarães Duarte
Prefeito Municipal
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PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022
ANEXO II MODELO DE PROPOSTA
AO
PREGOEIRO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada nos
serviços de locação de veículos (leves e pesados), para atender necessidade da Prefeitura
Municipal de Lagoa do Mato, em conformidade com Termo de Referência disposto no Anexo I
do Edital.

Prezados Senhores.

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do PREGÃO
(ELETRÔNICO) Nº 002/2022, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa especializada nos serviços de locação de veículos (leves e pesados),
para atender necessidade da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, em conformidade com
Termo de Referência disposto no Anexo I do Edital, e após tomar conhecimento de todas as
condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:
1. PROPONENTE
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Valor Total da Proposta: R$..............(.................................... )
PLANILHA
DA
PROPOSTA
(ESPECIFICAÇÕES,
QUANTITATIVOS,MARCA/FABRICANTE E PREÇOS).

Itens

Descrição

Preço R$
Marca Unid. Quant. Unit. R$
Total R$

2. Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional
(Real – R$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas,
comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.
3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão
prestados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que
conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
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4. O prazo de validade desta proposta é de
( ), dias, contados da data de abertura,
conforme previsto no Edital do PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022.
5. Declaro que entregaremos os serviços licitados no prazo máximo de
contados do recebimento da Ordem de Serviço.

(

),

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

(local e data)

(Nome e assinatura do responsável da empresa)
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PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022
ANEXO III
MODELO DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

AO
PREGOEIRO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada nos
serviços de locação de veículos (leves e pesados), para atender necessidade da Prefeitura
Municipal de Lagoa do Mato, em conformidade com Termo de Referência disposto no Anexo I
do Edital.

Prezados senhores.

________(nome da empresa)_________, CNPJ nº ___________, sediada em
_______(endereço completo)________, por intermédio de seu representante legal Sr(a)
_________________________, portador(a) da cédula de identidade nº ________________ e do
CPF nº ________________, declara para os devidos fins, que concorda com todos os termos
descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento,
habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total
conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao
caráter competitivo desta licitação.
Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação
desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Cidade-UF, aos ____ dia do mês de _____________ 2022.

Atenciosamente,
...........................................
(Assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)
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PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022
ANEXO IV
MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

AO
PREGOEIRO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada nos
serviços de locação de veículos (leves e pesados), para atender necessidade da Prefeitura
Municipal de Lagoa do Mato, em conformidade com Termo de Referência disposto no Anexo I
do Edital.

[Razão Social da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), nome
fantasia, inscrita no CNPJ sob o nº [xxxxx], Inscrição Estadual n. [xxx], endereço completo, CEP,
telefone, cidade, estado], neste ato representado pelo [cargo] [nome o representante legal],
portador da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF sob o nº [xxxx], nacionalidade, estado
civil, profissão, residente e domiciliado endereço, CEP, telefone, cidade, estado;
DECLARA, ainda que recebeu o Edital do PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022 - SRP
e seus Anexos, tendo pleno conhecimento dos elementos constantes no referido Edital, no que
tange às condições gerais e peculiaridades estabelecidas quanto aos serviços do objeto conforme
especificações determinadas, estando Habilitada e se responsabilizando integralmente quanto aos
serviços do objeto de acordo com o exigido.

Cidade-UF, ____ dia do mês de _____________ 2022.

______________________________
Representante Legal da Empresa
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PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022
ANEXO V
MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR
AO
PREGOEIRO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada nos
serviços de locação de veículos (leves e pesados), para atender necessidade da Prefeitura
Municipal de Lagoa do Mato, em conformidade com Termo de Referência disposto no Anexo I
do Edital.

A empresa____________________, inscrita no CNPJ nº_________________, com
sede na ________________________, por intermédio do seu representante legal o(a)
Sr(a)___________________________, portador(a) do Documento de Identidade Registro Geral
nº_________SSP_____ e do CPF nº_________________, residente e domiciliado à (endereço
completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, CEP, Telefone.
DECLARA sob as penalidades da lei e para fins de participação da presente licitação
pública, QUE até a presente data INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO;
DECLARA para fins de participação no PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022 - SRP,
não existirem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito
de licitar; bem como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para
licitar ou contratar com nenhum dos Órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de Lagoa
do Mato; SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou IMPEDIMENTO de contratar
com a Administração, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para licitar ou
contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.
Assumindo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior a esta
declaração, pelo prazo de vigência da ata de registro de preços a ser firmada nesta licitação e de
contratos dela provenientes, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de
cadastramento/habilitação durante o mesmo período de vigência.
DECLARA ainda que recebeu o Edital do PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022 - SRP
e seus respectivos Anexos tomando conhecimento de todas as informações e condições para a
execução do objeto do referido Certame, sendo habilitada para a prestação dos serviços do objeto
licitado.
Cidade-UF, aos ____ dia do mês de _____________ 2022.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Assinatura do Representante Legal
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PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022
ANEXO VI
MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO
INC. V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666/93

AO
PREGOEIRO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada nos
serviços de locação de veículos (leves e pesados), para atender necessidade da Prefeitura
Municipal de Lagoa do Mato, em conformidade com Termo de Referência disposto no Anexo I
do Edital.

(Nome da Empresa)_______________________, inscrito no CNPJ nº ___________
por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) ___________________________, portador
da Carteira de Identidade nº ___________ e do CPF nº __________________, DECLARA, para fins
do disposto no inc. V do Art. 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº
9.854/93, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Cidade-UF, aos ____ dia do mês de _____________ 2022.

(representante legal)
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PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022
ANEXO VII
MODELO DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

AO
PREGOEIRO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada nos
serviços de locação de veículos (leves e pesados), para atender necessidade da Prefeitura
Municipal de Lagoa do Mato, em conformidade com Termo de Referência disposto no Anexo I
do Edital.

Declaro, para fins de atendimento às exigências editalícias, sob as penas da Lei, em especial
o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
A proposta apresentada para participar desta Licitação foi elaborada de maneira
independente pela licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato desta Licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta Licitação não
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação quanto a participar ou não da
referida licitação;
Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta Licitação não será,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato desta Licitação antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;
Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta Licitação não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Administração do Município de LAGOA DO MATO-MA antes da abertura oficial das
propostas; e
Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-las.
Cidade-UF, aos ____ dia do mês de _____________ 2022.

_____________________________________________
Nome e Cargo do Representante da Empresa
CPF nº - RG nº

Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato – CNPJ nº 01.613.315/0001-77
Praça 10 de Novembro, s/n – centro – Lagoa do Mato – E-mail: licitacaopmlmt@gmail.com

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022
ANEXO VIII
MODELO DECLARAÇÃO REFERENTE AO ART. 17, INCISO XI DA LEI Nº 13.707/2018.
DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIETÁRIO DA
EMPRESA
AO
PREGOEIRO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada nos
serviços de locação de veículos (leves e pesados), para atender necessidade da Prefeitura
Municipal de Lagoa do Mato, em conformidade com Termo de Referência disposto no Anexo I
do Edital.

A Empresa ----------------------------------, empresa sediada nesta cidade de ----------------, (UF), inscrita no CNPJ nº --------------------------, por intermédio de seu representante legal do Sr. ------------------------------, portador da Carteira de Identidade nº -------------- SSP/--- e CPF nº ------------------------, DECLARA, residente e domiciliado a ---------------------------------, n ------ - Bairro -------------------, ----------- – - - CEP ----------, referente a PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022 - SRP, DECLARA,
que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista, de acordo com o Art. 17, Inciso XI, da Lei nº
13.707/2018.
Declaramos ainda ter ciência de todas as solicitações e condições para a habilitação,
em conformidade com o referido Edital.

Cidade-UF, aos ____ dia do mês de _____________ 2022.

__________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
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PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022
ANEXO IX
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2022
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

Aos
dias do mês de
do ano de 2022, o MUNICIPIO DE
LAGOA DO MATO-MA, inscrito no CNPJ n° 01.613.315/0001-77, através da Secretaria Municipal de
Administração e Finanças, com sede na Praça 10 de Novembro, s/n – centro – Lagoa do Mato,
neste ato representada pela Secretária Municipal de Administração e Finanças, Srª. ____,
portadora da cédula de identidade nº
e CPF nº
, resolve registrar os
preços das empresa(s) signatária(s), vencedora(s) do PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022, sob o
regime de compras pelo Sistema de Registro de preços para futura e eventual contratação de
empresa especializada nos serviços de locação de veículos (leves e pesados), para atender
necessidade da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, em conformidade com Termo de
Referência disposto no Anexo I do Edital, a teor do disposto na Lei nº 10.520/02, regulamentada
pelo Decreto Municipal nº 124/2017, Decreto Municipal nº 262/2021, , aplicando-se,
subsidiariamente, no que couberam, a Lei nº 8.666/93, a Lei Complementar nº 123/06 e
alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as
disposições a seguir:
1. FORNECEDOR(ES), PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS:
Nome empresarial:
CNPJ nº:
Endereço:
(DDD) Telefone:
E-mail:
Representante legal:
CPF nº:
Item

Especificação

(DDD) Fax:

Unid.

Marca

Quant.

P. Unitário
Registrado (R$)

P. Total
Registrado (R$)

1.1 A empresa detentora do menor preço registrado assume o compromisso de prestar os
serviços, de acordo com as especificações, durante o período de vigência desta Ata.

2. DA EXPECTATIVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
2.1. O ajuste com os prestadores de serviços registrados será formalizado pela Contratante,
mediante assinatura de Termo de Contrato ou instrumento equivalente, observadas as disposições
contidas no Edital do PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022.
2.2. O compromisso de entrega e execução só estará caracterizado mediante Contrato ou
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documento equivalente, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do PREGÃO
(ELETRÔNICO) Nº 002/2022.
2.3. A presente Ata implica em compromisso de prestação de serviços, após cumprir os requisitos
de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua
validade, dentro dos quantitativos estimados.
2.4. A entrega do(s) item(s) deverá ser efetuada após a respectiva assinatura do contrato ou
documento equivalente.

3. DA VALIDADE DA ATA
3.1 A validade da presente Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de
sua assinatura, e conseqüente publicação na imprensa oficial.

4. DO CONTROLE DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
4.1. A Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato adotará a prática de todos os atos necessários ao
controle e administração da presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos preços
praticados no mercado para os serviços registrados.
4.2. Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II
do Art. 65 da Lei nº 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no
mercado sofrerem redução.
4.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no Art. 65 da Lei nº 8.666/93, a
Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo
licitatório.
4.4. A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular à administração
requerimento para a revisão comprovando a ocorrência do fato.
4.5. A comprovação será feita por meio de documentos, tais como: lista de preço de fabricante,
notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da
elaboração da Proposta e do momento do pedido da revisão.
4.6. Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos comparativas
entre a data de formulação da Proposta e do momento do pedido de revisão, evidenciando o
quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado.
4.7. A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão
dos valores pactuados.
4.8. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente devidamente
comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante poderá convocar o
fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado.
4.9. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
4.10. Na hipótese do subitem anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando
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igual oportUnidade de negociação.
4.11. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
Contratante poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorreu antes do pedido dos serviços;
b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportUnidade de negociação.
4.12. Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5. DOS USUÁRIOS
5.1. Nos termos do Decreto Muinicipal nº 262/2021, 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 que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, de acordo com as condições e as regrasestabelecidas na legislação
aplicável à matéria.
5.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior fica
condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não
participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade
e a economicidade para a administração da utilização da ata de registro de preços;
5.1.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não
excederá,na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
5.1.3. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão
gerenciador. Após a autorização do órgão gerenciador, o "carona" deverá efetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de
vigência da ata.
5.1.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgãos ou entidade, a 50% (cinqüenta por cento) dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
5.2. Os órgãos usuários não serão obrigados a comprar os serviços registrados dos prestadores de
serviços constantes da Ata de Registro de Preços, podendo valer-se de outros meios legais para
adquiri-los, observado o disposto neste edital e seus anexos.
5.3. É assegurada aos prestadores de serviços constantes da Ata de Registro de Preços a
preferência de fornecimento, quando, na hipótese de que trata o subitem 5.2., do processo
específico para compra, resultar preço igual ou superior ao registrado.
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6. DO CANCELAMENTO
6.1 O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa, quando:
j)

descumprir as condições da ata de registro de preços ou exigências do
instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços;

k)

não assinar o contrato, retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

l)

não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

m) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666/93,
ou no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.
n) forem observadas razões de interesse público, nos termos do Art. 78, inciso XII, da
Lei nº 8.666/93, desde que devidamente comprovadas;
6.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas letras “a”, “b” e “d” deste item, será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrentede
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. As condições gerais da prestão dos serviços, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigações da Administração e do(s) fornecedor(es) registrado(s), sanções e demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência.
7.2. As condições de entrega e recebimento, faturamento, pagamento, garantia, penalizações e
sanções, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, e outras expressamente
relacionadas no Edital do PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022 e seus Anexos, constante do
Processo Administrativo nº 016/2022 integram a presente Ata de Registro de Preços,
independentemente de sua transcrição.

8. DA DIVULGAÇÃO E ASSINATURA
8.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
8.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais
Órgãos participantes (se houver).
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9. DO FORO
9.1 Fica eleito o Foro do Município de Passagem Franca - Estado do Maranhão, para dirimir as
questões que possam advir do presente compromisso.
E por estarem de acordo, as partes Contratantes, foi lavrado o presente
instrumento, que lidoe achado conforme, é assinado em 03 (três) vias de igual teor.

Lagoa do Mato/MA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE XXXXXXX
PORT.: XXXXX

de

de 2022

DETENTORA DO REGISTRO:
...................
CNPJ nº:
Nome :Cargo :
R.G. :

TESTEMUNHAS :
1)
CPF:
2)
CPF:

Esta Minuta desta Ata de Registro de Preços se
encontra examinada e aprovada por esta Assessoria
Jurídica.
Em: ___-___-______.
________________________
Assessora Jurídica
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ANEXO DA ATA DO SRP Nº xxxxx
CADASTRO DE RESERVA DAS EMPRESAS LICITANTES

Aceitam cotar os bens ou serviços objeto desta Ata de Registro de Preços com preços iguais ao do
licitante vencedor do PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022, da Prefeitura Municipal de Lagoa do
Mato, Estado do Maranhão, na sequência da classificação do certame, os seguintes fornecedores:
Fornecedor

CNPJ

Endereço

Representante

Informações para Contato
(e-mail, telefone, etc)
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ANEXO X
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022 ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO
Processo Administrativo nº ............
CONTRATO Nº ..........
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LAGOA DO
MATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
XXXXXXX E A EMPRESA XXXXXXXXX, NA FORMA
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no
CNPJ nº 01.613.315/0001-77, pessoa jurídica de direito público, através da Secretaria
Municipal de , com sede na
, Lagoa do Mato, Maranhão, neste ato representada pelo(a)
Sr°(ª). , Secretário(a) Municipal de
, inscrito no CPF nº
e portador do RG n°
, e SECRETARIA MUNICIPAL DE , neste ato representada pelo Secretário Municipal
de
, Srº(ª)
, inscrito no CPF nº
, e portador do RG nº.
, doravante denominadosCONTRATANTE, e a empresa
, inscrita no C.N.P.J sob
o n.º
, com sedena , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
seu representante legal, Srº , R.G. n.º
, C.P.F. n.º , têm, entre si, ajustado o
presente CONTRATO Nº
, decorrente do PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022,
formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 016/2022, submetendo-se às cláusulas
e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/02, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a Lei
Complementar nº 123/06 e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente instrumento tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa especializada nos serviços de locação de veículos (leves e pesados),
para atender necessidade da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, em conformidade com
Termo de Referência disposto no Anexo I do Edital, na modalidade PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº
002/2022, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1. O valor global do presente Contrato é de R$ ...............), conforme planilha abaixo:
Item
Descrição
01
................
VALOR TOTAL R$.............

Und

Quant

Preço R$
Unitário
Total

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO
3.1. Integram o presente Contrato, independente de transcrição:
I – Edital do PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022;
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II – Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;
III – Ata de Registro de Preços nº ......./20.....
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até de
............... de ( ), podendo ser prorrogado por iguais e sucessívos períodos de acordo com o Art. 57,
inciso II da Lei nº 8.666/1993.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
5.1. Reservando-se a esta Prefeitura Municipal, através do responsável, o direito de não receber
os veículos, caso os mesmos não se encontrem em condições satisfatórias na forma dos arts. 73 a
76 da Lei nº 8.666/93.
5.2. Caso os veículos sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos pela
Prefeitura, a empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 24 (vinte e quatro)
horas.
5.3. Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito de realizar as
verificações necessárias que comprovem o atendimento das especificações mínimas do Termo de
Referência
5.4. O recebimento será efetivado nos seguintes termos:
a) PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação dos veículos entregues com as
especificações constantes neste Termo de Referência.
b) DEFINITIVAMENTE, após a verificação de todos os itens do Termo de Referência e itens de
segurança.
5.5. A empresa vencedora do certame obriga-se a entregar o objeto a que se refere este Termo de
Referência de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira
responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em
conformidade com as referidas especificações.
5.6. Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar
discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da empresa a ser
contratada para efetuar a substituição do mesmo.
5.7. Deverão ser atendidas pela empresa a ser contratada além das determinações da fiscalização
desta Prefeitura, todas as prescrições que por circunstância da lei devam ser acatadas.
5.8. A empresa contratada deverá no tocante ao fornecimento e entrega do item objeto deste
Certame, OBEDECER, rigorosamente, todas as disposições legais pertinentes.
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO:
6.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666/93, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega do bem, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
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6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.
6.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
7.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data
final do período de adimplemento e do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem
bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
7.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.
7.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93, deverão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666/93.
7.3. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada
no art. 29 da Lei nº 8.666/93.
7.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução
Normativa nº 3/2018, de 26 de abril de 2018.
7.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a licitante vencedora providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
7.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
7.6. Antes de cada pagamento à licitante vencedora, será realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
7.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, a critério da contratante.
7.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
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ocorrências impeditivas indiretas.
7.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.
7.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à licitante vencedora
a ampla defesa.
7.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao
SICAF.
7.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a licitante vencedora inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante.
7.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
7.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
7.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I = ( 6 / 100 )

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA:
8.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos
pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da
nota fiscal/fatura, serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
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em que:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = 0,00016438
i = taxa percentual anual no valor de 6%.
8.2. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante
sofrerá desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no subitem
CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO:
9.1. Os preços fixados para a aquisição do objeto deste contrato são fixos e irreajustáveis,
ressalvadas as hipóteses previstas no Edital e na cláusula Décima do presente instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS:
10.1. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo- se
a revisão em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com conseqüências incalculáveis, que
onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.
10.2. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá
restabelecer a relação pactuada, nos termos do Art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores, mediante comprovação documental e requerimento expresso da
contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
11.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos
consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, classificada conforme
dotação orçamentária abaixo especificada:
0201 – GABINETE DO PREFEITO:
04.122.0384.2003 – Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0301 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
04.122.0384.2006 – Manut. das Atividades da Secretaria de Administração
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0401 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.0384.2055 – Manut. das Atividades da Secretaria de Educação
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0402 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0381.2018 – Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
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0403 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
12.361.0381.2023 – Manutenção das Atividades Pedagógicas do Ensino Fundamental
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0384.2053 – Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0502 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0031.1039 – Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
10.301.0355.2050 – Manut. do Programa Saúde da Família - PSF
10.301.0355.2119 – Manut. do Programa Piso de Atenção Básica – PAB FIXO
10.302.0355.2125 – Manut. do Hospital Municipal
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0601 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
08.122.0384.2062 – Manut. das Atividades Gerais da Secretaria de Assistência Social
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0602 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0105.2134 – Manut. das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0701 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
04.122.0384.2077 – Manut. das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Infraestrutura
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0801 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMETNO E MEIO AMBIENTE
20.122.0384.2091 – Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA IDADE MÁXIMA DOS VEÍCULOS:
12.1. A idade limite máxima de “vida’ dos veículos é aquela estabelecida no Termo de Referência.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
13.1. Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital, no Termo de Referência do
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022 e na Ata de Registro de Preços nº ......./20.....:
13.1.1. A qualidade dos veículos/maquinas deverá ser rigorosamente aquele descrita no
Termo de Referência, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.
13.1.2. Os preços cotados incluem as despesas de custo, como: encargos fiscais, comerciais,
sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.
13.1.3. Durante a Vigência do contrato ou outro instrumento substitutivo, a CONTRATADA
deverá atender prontamente às requisições e especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA,
a partir da solicitação através de ordem de serviço do Setor solicitante.
13.1.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas,
previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo
seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo
apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de
pagamento e quitação.
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13.1.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do
Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da
CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante.
13.1.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional
de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis
Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.
13.1.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de
qualquer empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.
13.1.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus
empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.
13.1.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que
a represente, integralmente, em todos os seus atos.
13.1.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver
fornecimento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.
13.1.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.
13.1.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da
CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;
13.1.13. Cumprir com o objeto conforme disposições do presente contrato;
13.1.14. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por
ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato.
13.1.15. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.
13.1.16. Após a emissão da Ordem de entrega, a empresa contratada terá o prazo de 15
(quinze) dias para entrega do objeto.
13.1.17. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para execução
dos serviços, acarretará em multa pecuniária diária, nos termos do Edital e Contrato a ser
firmado, ficando o(s) Contratado(s) sujeito(s) às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
14.1. Caberá ao CONTRATANTE além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo
de Referência, do PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022 e na Ata de Registro de Preços nº
....../20.....:
14.1.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se
for o caso, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.
14.1.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.
14.1.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por
esta atribuição
14.1.4. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para
acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;
14.1.5. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações
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assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na prestação;
14.1.6. Vetar o emprego de qualquer veículo/equipamento que considerar incompatível
com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser
inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais, ou ser prejudicial à saúde dos
usuários;
14.1.7. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas;
14.1.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais
cabíveis;
14.1.9. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento de Bens de acordo com os critérios
estabelecidos no Termo de Referência;
14.1.10. Receber os produtos entregues pela CONTRATADA, que estejam em conformidade
com a proposta aceita, conforme inspeções a serem realizadas, devendo assinar ao final o
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;
14.1.11. Recusar com a devida justificativa qualquer produto entregue fora das
especificaçõesconstantes na proposta da CONTRATADA;
14.1.12. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da emitida pela CONTRATADA
dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;
14.1.13. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o
fornecimento dos produtos.
14.2. Serão considerados para efeito de pagamento os veículos/maquinas efetivamente entregues
pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES:
15.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/02 e do Decreto Federal nº
10.024/19, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:
15.2. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, quando convocada
dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de falsa;
15.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
15.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
15.5. Comportar-se de modo inidôneo;
15.6. Cometer fraude fiscal;
15.7. Fizer declaração falsa;
15.8. Ensejar o retardamento da execução do certame;
15.9. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
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b) Impedimento de licitar e de contratar com a administração municipal, pelo prazo de até
cinco anos;
15.10. Penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
15.11. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/02 e
do Decreto Federal nº 10.024/05, a Contratada que, no decorrer da contratação:
15.11.1. Inexecutar total ou parcialmente o objeto contratado;
15.11.2. Apresentar documentação falsa;
15.11.3. Comportar-se de modo inidôneo;
15.11.4. Cometer fraude fiscal;
15.11.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços;
15.12. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
15.12.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
15.12.2. multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
15.12.3. multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto;
15.12.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
15.12.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;
15.12.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
15.12.6.a. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração
administrativa previstas neste Termo de Referência.
15.12.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
15.13. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar
com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas
ou profissionais que, em razão da contratação decorrente da licitação:
15.13.1 tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;
15.13.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
15.13.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato – CNPJ nº 01.613.315/0001-77
Praça 10 de Novembro, s/n – centro – Lagoa do Mato – E-mail: licitacaopmlmt@gmail.com

de atos ilícitos praticados.
15.14. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666/93, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/99.
15.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
15.16. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da sede do município e
cobrados judicialmente.
15.17. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Código Civil.
15.18. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846/13, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
15.19. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846/13, de 1º
de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
15.20. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação
de agente público.
15.21. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
15.22. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO
16.1. A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos Arts.
77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências contratuais previstas no mesmo instrumento
legal, na Lei nº 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.
16.2. A rescisão do presente instrumento de contrato poderá ser na forma prevista no Art. 79, da
Lei nº 8.666/93.
16.3. O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos
previstos nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93.
16.4. O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido:
I - Administrativamente, nos seguintes casos:
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a. Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes
executivos ou de prazos;
b. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes
executivos ou de prazos;
c. Lentidão no seu cumprimento, levando ao Município de LAGOA DO MATO/MA a
comprovar a impossibilidade da execução dos serviços, nos prazos estipulados;
d. Atraso injustificado na execução dos serviços;
e. A paralisação dos serviços ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicação ao Município de LAGOA DO MATO/MA;
f. A Subcontratação total ou parcial, superior a 30% (trinta por cento) dos itens de
maior relevância do objeto, a associação do licitante contratado a outrem, cessão
ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação do
licitante contratado, que não é admitido pelo Município de LAGOA DO MATO/MA;
g. Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
h. Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;
i.

Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a
juízo da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, ponham em risco a perfeita
execução das obras e serviços;

j.

Dissolução da sociedade Contratada;

k. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante
contratado que, a juízo da Secretaria da Infraestrutura, prejudique a execução do
Contrato;
l.

Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinada pela Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato e exaradas
no processo administrativo referente ao Contrato;

m. Supressão de serviços que acarretem modificações do valor inicial do Contrato além
do limite imposto ao contratado;
n. Suspensão de sua execução, por ordem escrita do Município de LAGOA DO
MATO/MA por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizações. É assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que
seja normalizada a situação;
o. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Município de
LAGOA DO MATO/MA, em razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas
destes, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
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p. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja
impeditivo da execução do Contrato.
q. Descumprimento do disposto no inciso V do Art. 27, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis.
II - Amigavelmente pelas partes.
III - Judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
17.1 Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no edital do PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 002/2022 e neste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS:
18.1 Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes
deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 10.520/2002 e
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
19.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº
002/2022, sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços
da empresa vencedora passa a integrar este contrato e nos seguintes dispositivos legais:
19.1.1. Na Lei nº 8.666/93 - Estabelece normas gerais sobre licitações e contratos
administrativos pertinentes a obras, serviços (inclusive de publicidade), compras, alienações
e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
19.1.2. na Lei nº 10.520/02 - Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras
providências;
19.1.3. na Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014,
aquela regulamentada pelo Decreto Federal n° 8.538/15 – regulamenta o tratamento
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas
contratações públicas de bem, serviços e obras, no âmbito da administração pública federal;
19.1.4. no Decreto Municipal n° 124/2017, com suas alterações posteriores - Regulamenta
para a modalidade de licitação denominada pregão, a aquisição de bens e serviços comuns
no Município de Lagoa do Mato;
19.1.5. no Decreto Municipal nº 261/21, com suas alterações posteriores - Regulamenta o
Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666/93, e dá outras
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providências;
19.1.6. no Decreto Municipal nº 10.024/19 - Regulamenta o pregão, na forma eletrônica,
para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;
19.1.7. na Lei na Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor – CDC e;
19.1.18. na Lei nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro - CTB
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
22.1. No interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO o valor inicial atualizado do
Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
22.1.1 - A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e
22.2 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição,
exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:
21.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através
de protocolo.
a) Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO:
22.1. Será aceita subcontratação de até 30% (trinta por cento) dos itens de menor relevância deste
Termo de Referência.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
23.1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº
8.666/93, desde que haja interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO com a
apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO:
24.1 Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo
ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias
contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE INSTRUMENTO:
25.1 Em conformidade com o Art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores,
a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será
efetuada na imprensa oficial (Art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores), até o 5º
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(quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
26.1. O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, e demais diplomas
legais pertinentes.
26.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Passagem Franca-MA, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias, de
igual teor eforma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.
LAGOA DO MATO (MA), .......... de ....................... de ........
(..................................)
CONTRATANTE

(.................................)
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
01

CPF N°

02.

CPF N°

Esta Minuta de Contrato encontra-se examinada e
aprovada por esta Assessoria Jurídica.
Em: ___-___-______.
________________________
Assessora Jurídica
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