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COMPROVANTE DE RECIBO DO EDITAL 

Pregão Presencial Nº 009/2021 

 

 

OBJETO: Registro de Preço para possível contratação de empresa especializada na 

Locação de Veículos Automotores. 

 

DATA DE ABERTURA: 05 de abril de 2021.  

 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

CIDADE: 

FONE/FAX:  

E-MAIL:  

PESSOA PARA CONTATO:  

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS CÓPIA DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO 

ACIMA IDENTIFICADO.  

 

 

 Aos licitantes que retirarem o Edital no Sítio do Tribunal de Contas do Estado – TCE-

PI solicitamos a V.S.ª preencher o recibo de entrega de edital acima e enviar para o e-

mail cpldeitaueira@gmail.com 

 A não remessa de recibo exime a comissão da comunicação de eventuais retificações 

ocorridas no instrumento convocatório, bem como, de quaisquer informações 

adicionais. 

 

 

 

 

Data:___________/_________________/2021 

 

 

 

 

 ______________________________  

ASSINATURA  

 

 

 

 

mailto:cpldeitaueira@gmail.com
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2021 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 

 

EDITAL 

  

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE 

DATA: 05/04/2021 

HORÁRIO: 14:00h 

LOCAL: Av. Getúlio Vargas, nº. 303 — Centro — Itaueira – PI – CEP 64.820-000 

 

A Prefeitura Municipal de Itaueira, por intermédio do Pregoeiro, designado pela 

Portaria nº 046/2021 , de 08 de janeiro de 2021, torna público para conhecimento dos 

interessados que na data, horário e local acima indicado, fará realizar licitação na 

modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do TIPO MENOR PREÇO POR 

LOTE, objetivando O REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa 

especializada em Locação de Veículos Automotores, conforme especificações, 

quantidades e condições contidas no Termo de Referência. 

O certame licitatório reger-se-á pelas disposições na Lei Federal nº. 10.520 de 

17 de julho de 2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000 de 08/08/2000, Decreto nº 10.024, 

de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal Nº 039/2020 de 10 de julho de 2020, 

Decreto Municipal nº 02/2021 de 7 de janeiro de 2021, aplicando-se subsidiariamente 

no que couber a Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, bem como pela Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais normas pertinentes à 

espécie. 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, o recebimento e o início da abertura dos envelopes 

referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro 

em contrário. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 - O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preço para possível contratação 

de empresa especializada na Locação de Veículos Automotores, conforme 

especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, anexo I 

do Edital. 
1.2 - O valor total estimado para a Contratação é de R$ 566.400,00 (quinhentos e 

sessenta e seis mil, quatrocentos reais). 

 

2. CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO 



                        ESTADO DO PIAUÍ 

                            PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA  

                             GABINETE DO PREFEITO 

                             C.N.P.J. 06.554.091/0001-93 

 
 

 

 

Av. Getúlio Vargas, nº. 303 — Centro — Itaueira – PI – CEP 64.820-000  

e-mail: prefeituraitaueira@gmail.com  

 

 

 

2.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados que tenham ramo de atividade 

compatível com o objeto licitado e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto 

à documentação e requisitos de classificação das propostas, constante deste Edital e seus 

Anexos. 

2.2 - Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, as empresas: 

a) que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Prefeitura Municipal de 

Itaueira - PI; 

b) declaradas inidôneas ou se encontrem impedidas de licitar e contratar com a 

Administração Pública; 

c) que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou 

dirigentes de órgão ou entidade do Município de Itaueira; 

d) que se apresentem na qualidade de subcontratadas; 

e) estrangeiras que não funcionem no País; 

f) reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

g) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou 

liquidação; 

h) que tenham sócios, diretores, administradores, procuradores, independentemente da 

denominação, ou acionistas com participação relevante, que esteja vinculado, sob 

qualquer forma, profissional ou comercialmente, a outra empresa participante deste 

certame; 

i) que tenham sócios, diretores, administradores, independentemente da denominação, ou 

acionistas com participação relevante, que seja parente, até o terceiro grau, consanguíneo 

ou por afinidade, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores, dos Secretários 

Municipais ou de qualquer servidor ocupante de cargo em comissão na Administração 

Pública Municipal de Itaueira - PI; 

j) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no artigo 9º da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

2.3 - As microempresas, empresas de pequeno porte poderão participar desta 

licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, devendo apresentar declaração comprobatória, sob 

as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos em seu art. 3.º, e que está 

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida 

Lei Complementar. 

2.4 - Caso constatado, ainda que a posteriori fraude em qualquer documento exigido para 

cadastramento e/ou habilitação ou na realização da licitação por parte da(s) Licitante(s) 

interessada(s), a empresa licitante será desclassificada, ficando esta e seus representantes 

incursos nas sanções previstas no art. 90 da Lei nº 8.666/93. 

2.5 - Qualquer manifestação em relação à habilitação e proposta fica condicionada à 

apresentação de instrumento público de procuração, com firma devidamente reconhecida. 

Em sendo sócio da empresa com poderes de representação, deverá apresentar cópia do 

Contrato Social e documento de identidade. 
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2.6 - Esclarecimentos sobre a Licitação, apenas por meio de carta, telegrama, fac-símile 

ou email (cpldeitaueira@gmail.com), enviados ao endereço mencionado no preâmbulo 

do edital ou correio eletrônico, até 05 (cinco) dias antes da data da Licitação. A CPL 

responderá tempestivamente e encaminhará cópias das respostas, sem identificar sua 

origem, a todos que retirarem o Edital. 

2.7 - As empresas presentes por meio de representante, com poderes para intervir nas 

fases da Licitação, poderá fazê-lo desde que o mesmo exiba documento que o identifique; 

caso contrário ficará impedido de manifestar-se e/ou responder pela mesma. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO E DA ENTREGA DOS ENVELOPES DA 

PROPOSTA DE PREÇO E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, fora de 

qualquer envelope: 

a) tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais 

alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 

de eleições de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou particular, 

(ANEXO II), no qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, 

interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes 

a este Pregão; Urge salientar que o instrumento de procuração, público ou particular, só 

será válido se possuir firma reconhecida em cartório e estar acompanhadas de cópia 

do documento que comprove os poderes do mandante para a outorga, dentre os 

indicados na alínea "a"; 

c) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do 

representante (legal ou procurador) da empresa interessada. 

d) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do domicílio da sede da 

licitante, emitida neste exercício financeiro; 

e) Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, consoante o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, que deverá ser feita de 

acordo com o modelo estabelecido no (ANEXO III) deste Edital, a Declaração deverá 

ser acompanhada de documento que comprove o referido enquadramento, podendo 

ser: 

 

e.1) comprovação de optante do SIMPLES NACIONAL, extraído do site oficial da 

Secretaria da Receita Federal; 

e.2) certidão ou outro documento, expedido pela Junta Comercial do domicílio da 

sede da licitante, emitida neste exercício financeiro. 
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f) A não apresentação da Declaração prevista na alínea “e” significa renúncia expressa e 

consciente da licitante, que optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei 

Complementar nº 123/2006, desobrigando o Pregoeiro. 

g) Declaração única de habilitação elaborada em papel timbrado e subscrita pelo 

representante legal da licitante, conforme modelo em anexo (ANEXO IV). 

h) Declaração de inexistência de vínculo com o poder público municipal, que não 

possui entre seus sócios e nem em seu quadro de funcionários, pessoas com qualquer 

vínculo empregatício com o Município de Itaueira (ANEXO V) 

i) Declaração de localização e funcionamento, com fotos em anexo do prédio e suas 

instalações; (ANEXO VIII) 

3.2 - Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por cartório competente 

ou por membro da Equipe de Apoio no ato do credenciamento do presente certame ou 

por publicação em órgão de Imprensa Oficial. 

3.3 - Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a 

intervir nas etapas do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos 

previstos neste Edital, por sua representada. 

3.4 - A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 

credenciamento equivale a renúncia, por parte do licitante, ao direito de impetrar recursos 

e de praticar os demais atos inerentes ao certame, não implicando na sua desclassificação. 

3.5 - Após o credenciamento, o Pregoeiro declarará a abertura da sessão e não mais serão 

admitidos novos proponentes. 

3.6 - Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de Preço e à Documentação de 

Habilitação deverão ser entregues separadamente em 02 (dois) envelopes distintos, 

fechados, opacos, rubricados no fecho e identificados com a Razão Social da licitante, 

número do CNPJ, o número da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos 

(“Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”), na forma a seguir: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA - PI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021/CPL 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ DA EMPRESA 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA - PI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021/CPL 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ DA EMPRESA 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

3.7 - Será admitida a remessa postal dos envelopes de propostas de preços e habilitação. 
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3.8 - Os Envelopes não abertos ficarão sob a guarda do Pregoeiro, ficando à disposição 

dos licitantes para a respectiva retirada, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias sem 

que o licitante retire seu envelope, o mesmo será inutilizado e ao tempo encaminhado 

para a lixeira. 

 

4. DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 01 

4.1 - As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, em uma via, com 

suas páginas rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, em 

língua portuguesa, em moeda corrente nacional, com clareza, sem alternativas, emendas, 

rasuras, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem 

lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata 

compreensão de seu conteúdo deste edital, e deverão constar: 

a) Especificação clara e detalhada do objeto da licitação, a qual deverá ser compatível 

com o Anexo I do presente edital; 

b) Razão social da proponente, número do CNPJ, endereço, telefone, fax e endereço 

eletrônico, se houver, da empresa proponente; 

c) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 

estipulada para a entrega dos envelopes, salvo se da mesma constar prazo superior, 

quando então prevalecerá este prazo; 

d) Prazo de Garantia não inferior a 12 (doze) meses, quando for o caso; 

e) Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas 

diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e 

comerciais, frete, seguros e demais despesas com transporte até o destino, embalagens e 

quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre objeto da presente licitação; 

f) Preços unitários expressos em algarismo e por extenso, preço total dos itens 

expresso tanto em algarismo como por extenso e valor global dos itens tanto em algarismo 

como por extenso; 

g) Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os 

unitários, e entre os expressos em algarismos e por extenso serão considerados os 

expressos por extenso; 

h) Nos valores apresentados, serão aceitas somente duas casas decimais após a vírgula; 

i) Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital; 

j) As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 

admitidas propostas que ofertem apenas um modelo e um preço para cada item do objeto 

desta licitação. 

k) O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto; 

l) Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 
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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. 

m)  Apresentação de declaração de disponibilidade de veículos, constatando 

marca do veículo, ano de fabricação e modelo.  

4.2 - A empresa vencedora que ofertar novos lances deverá apresentar no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após solicitação do pregoeiro, uma nova 

proposta com os preços unitários e totais adequados ao valor final obtido após a fase de 

lances. A não apresentação desta nova proposta no prazo indicado acima acarretará na 

desclassificação da mesma e consequentemente a convocação dos classificados na ordem 

subsequente. 

4.3 - A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na alínea 

“e”, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Prefeitura Municipal de 

Itaueira - PI, nem poderá onerar o objeto deste Pregão Presencial, razão pela qual a 

licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 

passiva, com a Administração Municipal. 

4.3.1 - Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta 

ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por 

caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como 

inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 

título, devendo o objeto da licitação ser entregue sem ônus adicionais. 

4.4 - A falta de data, rubrica e/ou assinatura da proposta poderá ser suprida pelo 

representante legal, presente à reunião de abertura dos envelopes Proposta, desde que o 

instrumento procuratório lhe outorgue poderes para esse fim. 

4.5 - Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fatos supervenientes e aceitos pelo Pregoeiro da CPL. 

4.6 - As propostas que não atenderem aos requisitos estabelecidos nos subitem 4.1 serão 

consideradas desclassificadas. 

4.7 - Na hipótese do processo licitatório vir a ser suspenso, a validade da Proposta de 

Preço fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão. 

4.8 - Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que 

contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a 

ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores, e não se considerará também qualquer 

oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das 

demais licitantes. 

 4.5 - Visando proteger a Administração Pública, no ato da assinatura do contrato será exigido 

a Plano de Integridade, baseado nos princípios constitucionais e administrativos e com 

fundamento na Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), a licitante vencedora, sob suas expensas, 
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deverá ter o Programa de Integridade implementado, não cabendo a CONTRATANTE o 

ressarcimento destas despesas; 

 

5. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02  

5.1 - Os documentos necessários a Habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou cópia acompanhada 

do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio no ato 

da Habilitação ou por publicação em órgão de Imprensa Oficial.  

 

5.2 A habilitação da licitante far-se-á com a apresentação dos seguintes documentos: 

 

5.2.1 - Habilitação Jurídica 

a) Certificado de Registro Cadastral – CRC [emitido pela Secretaria de Municipal 

de Administração através da CPL nos termos do art. 22, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, 

(urge salientar que a qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro 

do inscrito que deixar de satisfazer as exigências do art. 27 desta Lei, ou as estabelecidas 

para classificação cadastral, conforme art. 37 da Lei 8.666/93), com atividade pertinente 

ao objeto ora licitado, na forma do art. 34 da lei nº 8.666/93], Ou Cadastro no Sistema 

de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF) ou ainda Documento Equivalente 

ao CRC/SICAF. 
b) Apresentar os seguintes documentos na forma do art. 28 da Lei nº 8.666/93: 

I - cédula de identidade; 

II - registro comercial, no caso de empresa individual;  

III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores;  

IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício;  

V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

5.2.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 
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c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei; 

d) Quanto a Fazenda Municipal: 

d.1) Certidão Negativa de Débitos, da Sede do Licitante, dentro do prazo de validade; 

d.2) Certidão Negativa de Dívida Ativa, da Sede do Licitante, dentro do prazo de 

validade; 

e) Quanto a Fazenda Estadual: 

e.1) Certidão Negativa de Débitos, da Sede do Licitante, dentro do prazo de validade; 

e.2) Certidão Negativa de Dívida Ativa, da Sede do Licitante, dentro do prazo de validade; 

f) Quanto a Fazenda Pública Federal: 

f.1) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, dentro do prazo de validade, emitida pela Secretaria da Receita Federal; 

g) Alvará emitido pelo setor público da sede da proponente, dentro do prazo de validade; 

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 

de 1943; 

 

5.2.2.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 

neste certame, poderão apresentar documentação fiscal com ressalva ou restrição, as quais 

deverão ser regularizadas após decisão de homologação. 

 

5.2.4 - Qualificação Econômico-Financeira  
 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação do 

Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o 

Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e 

Encerramento registrados na Junta Comercial ou órgão similar. 

 

Observação: Serão considerados aceitos como na forma da lei, o balanço patrimonial e 

as demonstrações contábeis assim apresentados: 

 

5.2.4.1 - Sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima): 
 

 Publicados em Diário Oficial; 

 Publicados em jornal de grande circulação; ou 
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 Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou do 

domicílio da licitante. 

 

5.2.4.2 - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 
 

 Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento, devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou do domicílio da 

licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

 Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados 

ou autenticados na Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante; 

 

5.2.4.3 - Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n.º 9.317, de 05 de 

dezembro de 1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 

"SIMPLES": 
 

 Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento, devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou do domicílio da 

licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

 Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 

registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante; 

 

5.2.4.4 - Sociedade criada no exercício em curso: 

 Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na 

Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante; 

 

5.2.4.5 - Fundações: 

 Fotocópia do livro diário, inclusive com os Termos de Abertura e encerramento, 

devidamente registrado em cartório; 

 

Observação: O balanço patrimonial, a demonstração do resultado e cálculos dos índices 

que demonstrem a boa situação financeira deverão estar assinados por Contador ou por 

outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade.  

 

b) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e 

Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas, cujo resultado 

deve ser igual ou maior que 1 (um): 

 

ILG =    ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO    

                 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
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ISG =                                  ATIVO TOTAL__________________                                       

               PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

 

ILC =                              ATIVO CIRCULANTE________________ 

                                      PASSIVO CIRCULANTE 

 

Observação: as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 

juntado ao balanço e, se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, 

deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo 

correspondente. 

 

c) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, Recuperação Judicial e 

Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 

patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física 

 

5.2.5 OUTROS DOCUMENTOS: 

a) apresentar atestado fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado junto 

com seus respectivos contratos, comprovando que a licitante prestou serviços   

compatíveis com o objeto deste. Os atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito 

privado deverão ser impressos em papel timbrado constando seu CNPJ e endereço 

completo, devendo ser assinada por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, 

gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e 

cargo/função. 

b) Declaração única elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 

licitante, conforme modelo em anexo (ANEXO IV). 

c) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e 

quantidades com o objeto deste Pregão, demonstrando que a licitante administra ou 

administrou serviços de locação de veículo, com, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 

do número de veículos que serão necessários para suprir a demanda em decorrência desta 

licitação; 

d) Declaração de que a empresa terá condições de fornecer no prazo máximo de 10 (dez) 

dias a contar da assinatura do contrato, a quantidade total de veículos nos termos exigidos 

pelo Termo de Referência. 

 
5.2.5.1 - Não serão aceitos “protocolo de entrega” ou “solicitação de documento” em 

substituição aos documentos requeridos neste Edital e seus anexos. 
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5.2.5.2 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste edital e seus anexos poderá a CPL considerar o proponente 

inabilitado. 

5.2.5.3 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão estar todos em nome da Matriz ou todos em nome da Filial (inclusive os atestados 

de capacidade técnica), com número do CNPJ e com o endereço respectivo, exceto 

aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à Matriz e referir-se ao local da 

sede do interessado. 

5.2.5.4 - Em se tratando de microempresas e das empresas de pequeno porte, a 

comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do 

contrato. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Lei 

Complementar n°. 123, de 14/12/2006). Havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Itaueira - PI, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

5.2.5.5 - A não-regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 

acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no art. 81 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a CPL convocar as 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação. 

5.2.5.6 - A exigência do quantitativo estipulado é condição mínima necessária para que a 

licitante comprove a capacidade de arcar com todas as suas despesas operacionais. 

 

6. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

6.1 - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão Presencial, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do 

certame. 

6.2 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 

empresas proponentes, o Pregoeiro não mais aceitará novos proponentes, dando início ao 

recebimento dos envelopes contendo a Proposta de Preço e os Documentos de 

Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 

6.3 - Classificação das Propostas de Preço 
a) Serão classificadas, a critério do Pregoeiro – de acordo com interesse público e a 

conveniência administrativa – as propostas de menor preço e as propostas em valores 

sucessivos e superiores até 10% à proposta de menor preço, para participarem dos lances 

verbais. 
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b) Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, 

poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos 

lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

 

6.4 – Lances Verbais 
a) Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de 

lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da 

proposta classificada de maior preço. 

b) Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, 

como critério de desempate será realizado um sorteio em ato público, para definir a ordem 

de apresentação dos lances. 

c) Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Complementar n° 

123/2006). 

d) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 05% (cinco por cento) 

superiores à proposta melhor classificada; 

e) Para efeito do disposto no subitem C deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar n° 

123/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

e.1) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 

em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

e.2) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma a alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 

na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito; 

e.3) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 

da Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

f) Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem E acima, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

g) A condição prevista no subitem E somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 

não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

h) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 

para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

i) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará 

na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 

apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 
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6.5 – Do Julgamento 

a) O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE. 

b) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 

c) Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que 

seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

d) Sendo aceitável a oferta de menor preço, será verificado o atendimento das 

condições de habilitação do licitante que a tiver formulado. 

e) Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o 

proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

f) Se a proposta não for aceitável, ou se o proponente não atender às exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo a verificação das condições habilitatórias do proponente, na 

ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o 

respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital para o 

qual apresentou a proposta. 

g) Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para 

que seja obtido um melhor preço. 

h) Não serão aceitos lances verbais com preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 

i) Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 

j) Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades sanáveis nos documentos de 

habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a 

decisão sobre a habilitação, desde que não se refiram a documentos com data posterior a 

abertura do certame, inclusive mediante: 

j.1) Substituição e apresentação de documentos, ou. 

j.2) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

j.2.1) A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 

devidamente justificada. 

j.2.2) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

k) Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste EDITAL, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

 

7. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

7.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas. 
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7.1.1 - A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada, 

devendo ser entregue diretamente na Comissão Permanente de Licitação - CPL, 

localizada na Av. Getúlio Vargas, nº. 303 — Centro — Itaueira – PI – CEP 64.820-000, 

ou por correio eletrônico (cpldeitaueira@gmail.com) 

7.1.2 - Acolhida a petição contra o Edital, será designada nova data para a realização do 

certame. 

7.2 - O Pregoeiro deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

7.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito 

sem objeção, venha a apontar falhas ou irregularidades na data da abertura da sessão ou 

depois da abertura dos envelopes de propostas, hipótese em que tal comunicação não terá 

efeito de recurso. 

 

8. DOS RECURSOS  

8.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias 

a contar da publicação do julgamento, para apresentação das razões do recurso, ficando 

os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número 

de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos autos. 

8.2 - A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com 

registro em ata da síntese das suas razões, podendo os interessados juntar memoriais no 

prazo de três dias úteis. 

8.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 

8.4 - O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

8.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

8.4 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao 

licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela autoridade 

competente. 

8.5 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 

homologará o procedimento. 

 

9 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

9.1 O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, 

hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

9.2 A homologação deste Pregão compete a Autoridade Competente do Órgão Ordenador 

da despesa. 

 

10 - DO REGISTRO DE PREÇOS 
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Lei 8.666/93, Artigo 15:  

“§ 4o A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros 

meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do 

registro preferência em igualdade de condições.” 

10.1 A Central Permanente de Licitação - CPL é o órgão gerenciador responsável pela 

condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata 

de Registro de Preços dele decorrente. 

10.2 São órgãos participantes os órgãos ou entidades da administração pública que 

participam dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a Ata 

de Registro de Preços. 

10.3 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 

fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar a CPL - Órgão Gerenciador 

para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

10.3.1 Os serviços ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de 

Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos 

itens registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

10.3.2 O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá 

exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de 

Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente 

do número de órgãos não participantes que aderirem.  

10.3.4 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar 

a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de 

vigência da Ata.  

a)  A CPL poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação deste prazo, 

respeitado o prazo de vigência da Ata, quando solicitada pelo órgão não participante. 

10.3.5 Caberá ao Prestador do serviço, beneficiário da Ata de Registro de Preços, 

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do serviço 

decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 

decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

10.4 Homologado o resultado deste Pregão, a licitante mais bem classificada será 

convocada para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 

contado da data do recebimento do documento oficial de convocação. 

 

10.4.1 O prazo para que a licitante mais bem classificada compareça após ser convocada, 

poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pela Central Permanente de Licitação. 

10.4.2 É facultado a CPL, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços 

no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
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classificação, para fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4.º, inciso XXIII, da Lei n.º 

10.520/02. 

10.5 Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preços implicará compromisso 

de prestações do serviço nas condições estabelecidas, conforme art 14 do Decreto 

Municipal n.º 02/2021. 

10.6 A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, 

facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada 

preferência ao prestador registrado em igualdade de condições. 

10.7 O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) 

meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do 

vencimento. 

10.8 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 

nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea 

“d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993 ou no artigo 17 do Decreto Municipal n.º 

02/2021. 

10.8.1 Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por 

cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 

10.9 Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os prestadores para negociarem a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.  

10.9.1 Os prestadores do serviço que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 

praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade. 

10.9.2 A ordem de classificação dos prestadores do serviço que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original.  

10.10 Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o prestador 

do serviço não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

10.10.1 Liberar o prestador do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 

do pedido de serviço, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados; e 

10.10.2 Convocar os demais prestadores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

10.11 Não havendo êxito nas negociações previstas na Condição anterior, o órgão 

gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as 

medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

10.12 O registro do prestador será cancelado quando: 

10.12.1  Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

10.12.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável; 

10.12.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 
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10.12.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, 

de 1993, ou no art. 7.º da Lei n.º 10.520, de 2002. 

10.13 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas Subcondições 10.12.1. 

10.12.2 e 10.12.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

10.14 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: 

10.14.1 Por razão de interesse público; ou 

10.14.2 A pedido do prestador.  

10.15 Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, 

concluídos os procedimentos de ajuste, a CPL fará o devido apostilamento na Ata de 

Registro de Preços e informará aos prestadores registrados a nova ordem de classificação. 

10.16 A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, 

automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência. 

 

11. DA ASSINATURA DO CONTRATO  

11.1 - Será firmado contrato entre o município de Itaueira - PI e a empresa vencedora, 

conforme minuta anexa a este Edital (Anexo VI). 

11.2 - O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação para tal, 

através de fax ou correio eletrônico. 

11.3 - Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante 

vencedora que tenham servido de base a presente licitação, bem como as condições 

estabelecidas neste Edital e Anexos. 

11.4 - A publicação resumida do instrumento de contrato e de seus eventuais aditamentos 

na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada 

pela Administração até o 5º dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no 

prazo de 20 (vinte) dias daquela data, às expensas do CONTRATANTE, nos termos do 

parágrafo único do artigo 61, da Lei n.º 8.666/93. 

11.5 - O presente Contrato terá vigência a partir de sua assinatura e plena eficácia a partir 

da publicação de seu extrato no Diário Oficial, com duração até 31 de dezembro de 2021, 

podendo ser prorrogado a critério da Contratante e de acordo com o art. 57, § 1° da Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores dias corridos. 

11.6 - O contratado fica obrigado a aceitar os acréscimos e supressões do objeto do 

presente Pregão até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 

conforme preceitua o § 1º Art. 65 da Lei 8.666/93. 

11.7 - O contrato poderá ser rescindido pela autoridade competente pelos motivos 

previstos nos artigos 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93 e observado o artigo 79 da referida Lei. 

11.8 - A rescisão do contrato poderá ser efetuada conforme determina o artigo 79 e 

acarretar as consequências previstas no artigo 80, ambos da Lei n°. 8.666/93. 
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11.9.O(s) veículos(s) locado(s) pela Contratante deverá(ão) estar em excelente estado de 

conservação e possuir itens de segurança, bem como atender aos requisitos previstos na 

Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e demais normas 

e regulamentos estabelecidos pelo CONTRAN, DENATRAN e DETRAN (do estado onde 

o carro for registrado), reservando-se à Prefeitura Municipal de Itaueira o direito de 

efetuar vistoria/inspecionar a(s) maquina(s) antes de cada disponibilização.  

  

 11.9.1 No momento da assinatura do contrato a empresa deverá apresentar em nome da 

contratada os CRLV – certificado de registro e licenciamento de veículo – dos veículos 

que prestarão os serviços, sob pena de desclassificação, sem prejuízos da aplicação das 

formalidades legais. 

11.9.2 É proibido o uso de inscrição de caráter publicitário ou qualquer outro que possa 

desviar a atenção dos condutores em toda a extensão do pára-brisa e da traseira, salvo 

se não colocar em risco a segurança do trânsito.  

11.9.3 Quanto ao início da execução do serviço, a contratada deverá apresentar, em nome 

da CONTRATADA, cópia dos documentos obrigatórios do veículo/maquinas utilizado na 

execução dos serviços, sob pena de rescisão contratual; 

11.9.4 Qualquer veículo recolhido pela CONTRATADA para reparos ou manutenção deverá 

ser por ela substituído, IMEDIATAMENTE, a contar desse recolhimento. 

11.9.5 A critério exclusivo da PMI, que assumirá as despesas decorrentes, os veículos poderão 

ser plotados com o brasão e a identificação da instituição ou de sua finalidade contratual. 

11.9.6 A CONTRATADA disponibilizará os veículos conforme a marca e especificações 

discriminadas em sua proposta. 

11.9.7 A CONTRATADA deverá entregar os veículos com o reservatório de combustível 

abastecido em sua capacidade máxima, sendo esta a única ocasião de abastecimento pela 

CONTRATADA; os demais abastecimentos serão de responsabilidade do 

CONTRATANTE.  

11.9.8 A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela manutenção preventiva e corretiva 

dos veículos, entendendo-se como preventiva aquela constante do plano de manutenção 

do fabricante (descrita no manual do veículo) e corretiva aquela destinada ao reparo de 

defeitos que ocorrem de maneira aleatória, durante os intervalos entre as manutenções 

preventivas. 

11.9.9 Serão consideradas como manutenção preventiva, além das indicadas pelo fabricante, 

obrigatoriamente: as trocas de óleo de motor, de câmbio, fluido de freio, fluido aditivo de 

radiador, pastilhas de freio, correias do alternador e de distribuição, filtros de óleo, combustível 

e ar, amortecedores dianteiros e traseiros, e outros necessários ao perfeito funcionamento do 

veículo. 
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11.9.10  A CONTRATADA deverá proceder ao rodízio de pneus a cada revisão 

preventiva, bem como à verificação do balanceamento do conjunto roda – pneus, e conferência 

do alinhamento da direção. 

11.9.11  A CONTRATADA deverá substituir, IMEDIATAMENTE, os veículos que 

estejam indisponíveis, seja em razão de sinistros, revisão, reparos mecânicos, má 

conservação ou más condições de segurança. 

11.9.12  Não havendo substituição do veículo, por qualquer motivo, no prazo previsto, 

fica resguardado a CONTRATANTE o direito de utilizar-se de outros meios, sendo, neste caso, 

a locação considerada como não realizada, portanto, não cabendo faturamento e a 

CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas no contrato. 

11.9.13 A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento das multas decorrentes de infrações 

de trânsito cometidas na condução dos veículos locados e solicitar o reembolso dos valores 

junto a CONTRATANTE, caso não seja efetuado diretamente pelo condutor.  

11.9.14 Antes de realizar o pagamento, a CONTRATADA deverá aguardar a conclusão dos 

processos referentes aos recursos previstos pela legislação.  

A CONTRATADA deverá encaminhar a CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) 

dias úteis, as notificações emitidas pelos órgãos de trânsito, de modo a resguardar o direito, 

por parte dos condutores, de interpor recursos. 

 

11.11 É proibido o uso de inscrição de caráter publicitário ou qualquer outro que possa 

desviar a atenção dos condutores em toda a extensão do pára-brisa e da traseira, salvo se não 

colocar em risco a segurança do trânsito.  

11.12  Quanto ao início da execução do serviço, a contratada deverá apresentar, em nome da 

CONTRATADA, cópia dos documentos obrigatórios do veículo/maquinas utilizado na 

execução dos serviços, sob pena de rescisão contratual; 

11.13 É expressamente vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital, 

sob pena de anulação da contratação e cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo 

da aplicação de penalidade prevista nesse Edital e na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, 

conforme o caso;  

11.14 Para a assinatura do contrato a licitante vencedora deverá apresentar o Programa 

de Integridade da empresa, fundamentado na Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção);  

 11.15 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa jurídica deverá apresentar 

relatório do perfil e relatório de conformidade do Programa ao poder público; 

11.16 A pessoa jurídica deverá expor suas alegações, devendo zelar pela completude, clareza e 

organização das informações prestadas; 



                        ESTADO DO PIAUÍ 

                            PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA  

                             GABINETE DO PREFEITO 

                             C.N.P.J. 06.554.091/0001-93 

 
 

 

 

Av. Getúlio Vargas, nº. 303 — Centro — Itaueira – PI – CEP 64.820-000  

e-mail: prefeituraitaueira@gmail.com  

 

 

 

11.17 Há não conformidade do subitem anterior acarretara na desclassificação do licitante 

vencedor, sob pena de anulação da contratação e cancelamento da Ata de Registro de Preços. 

11.18 Ocasionando a hipótese do subitem 11.17, a administração poderá convocar o 

remanescente na ordem classificatória das propostas do certame. 

 

12 DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  

12.1 - A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Prefeitura 

Municipal, através do fiscal de contrato designado pela mesma, procedendo ao registro 

das ocorrências adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento. 

12.2 - A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui e nem 

reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público 

ou de seus agentes e prepostos. 

12.3 - Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto deste Edital deverão ser 

prontamente atendidas pela Contratada, sem qualquer ônus para a Administração. 

 

13 DA FORMA DE PAGAMENTO  

13.1 - O pagamento será realizado na Secretaria Municipal de Finanças de Itaueira - PI, 

até 30 dias após a solicitação que deverá ser protocolada até o 5° (quinto) dia do mês 

subsequente ao do serviço, acompanhado da nota fiscal/fatura devidamente atestada, 

emitida juntamente com recibo em 04 (quatro) vias de igual valor, cópia do contrato e/ou 

nota de empenho, cópia das certidões de regularidade junto à Seguridade Social (INSS), 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, Ordem de Serviço do objeto, firmado pela autoridade competente, e 

em conformidade com o disposto no art. 40, XIV, alínea “a” da Lei 8.666/93. 

13.2 - A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os materiais 

fornecidos a que se referir. 

13.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

CONTRATADA e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste 

caso, quaisquer ônus por parte da Administração. 

13.4 - Nenhum pagamento será efetuado ao adjudicatário enquanto pendente de 

liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade 

ou falta de entrega dos materiais. 

13.5 - A Prefeitura Municipal de Itaueira poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada. 

 

14 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

14.1 - Conforme Decreto Municipal n.º 02/2021, artigo 7º, § 2°, para registros de preços 
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não se faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será 

exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil. 

 

15 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

15.1 - Se a proponente vencedora não fizer a comprovação das condições da habilitação 

consignadas no Edital ou se, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho 

ou a assinar o instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes 

chamadas na ordem de classificação, sujeitando-se a proponente desistente às seguintes 

penalidades: 

a) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar 

com a Prefeitura Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada. 

15.2 - De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 

8.666/1993, a licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições do presente 

Pregão Presencial, ficará sujeita às seguintes penalidades: 

15.2.1 - Multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor do 

respectivo serviço, em caso de atraso na prestação dos serviços ou no descumprimento 

das Cláusulas pactuadas, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento); 

15.2.2 - No caso de atraso injustificado ou prestação dos serviços total ou parcial do objeto 

deste Pregão, a Administração poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as 

seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de não 

prestação total ou parcial do objeto contratado; 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Itaueira, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) 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. 

15.3 - As sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas conjuntamente 

com a prevista na alínea ‘b’. 

15.4 - Caberá à Prefeitura, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante 

relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição. 

15.5 - A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções previstas neste item, dentre 

outras hipóteses legais, quando: 

a) Prestar o serviço do objeto do presente Pregão em desconformidade com o especificado 

e aceito; 

b) Descumprir os prazos e condições previstos neste Pregão Presencial. 

15.6 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar o 

retardamento da prestação do serviço do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na prestação do serviço do objeto Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
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declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, 

ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Itaueira - PI, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste Edital e das demais 

cominações legais. 

15.7 - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados 

da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela respectiva Secretaria 

Municipal. 

15.8 - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente 

da Contratada, amigável ou judicialmente. 

15.9 - Nenhum pagamento será feito à Contratada antes de pagas ou relevadas as multas 

que lhe tenham sido aplicadas. 

15.10 - Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se à 

comunicação escrita à Contratada e publicação na Imprensa Oficial (excluídas as 

penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal. 

 

16 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

16.1 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, farão 

parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 

16.2 - É facultado ao Pregoeiro ou ao Prefeito Municipal, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências e/ou solicitar parecer técnico de pessoa integrante ou não do quadro 

da Administração Municipal, para esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta/documentação. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá 

após a conclusão da diligência promovida. 

16.3 - As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

16.4 - As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Prefeitura Municipal de Itaueira não será, em nenhum caso, responsável por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

16.5 – A PREFEITURA MUNICIPAL, poderá, no que lhe couber, revogar a presente 

licitação por razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo a anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 

fundamentado. 

16.6 - Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão: 

a) A anulação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, ressalvado o 

disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei Federal nº 8.666/1993; 

b) A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o 

dispositivo citado na alínea anterior; e, 
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c) No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

16.7 - No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer 

reclamação ou indenização, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação e alteradas 

as condições do presente Edital. 

16.8 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento 

das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

16.9 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde 

que não comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e 

a segurança da contratação. 

16.10 - A abertura dos envelopes Proposta e Documentação será sempre realizada em 

sessão pública, devendo ser elaborada a Ata circunstanciada da reunião, que deverá 

obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio, por 

profissionais que formularem parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, seja com 

relação às propostas ou à documentação, e pelos representantes das licitantes presentes. 

16.11 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Proposta e 

Documentação em um único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser 

concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos 

serão consignados em Ata e a continuação dar-se-á em Sessão a ser convocada 

posteriormente. 

 16.11.1 - A interrupção dos trabalhos de que trata esta condição somente dar-se-á, após 

a etapa competitiva de lances verbais. 

 16.11.2 - Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pelo Pregoeiro 

e pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob 

sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

16.12 - O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, 

proferindo-se no dia da abertura, ou mediante publicação na Imprensa Oficial. 

16.13 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à 

disposição para retirada no endereço da Comissão, até 10 (dez) dias úteis após a 

publicação do extrato do Contrato, após o que serão destruídos pelo Pregoeiro. 

16.14 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e 

inclui-se o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia 

de expediente na Prefeitura Municipal de Itaueira. 

16.15 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à 

contratação. 

16.16 - É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo 

se houver prévia autorização da Prefeitura Municipal de Itaueira. 

16.17 - Ocorrendo cisão, incorporação ou fusão da futura empresa contratada, a 

continuidade do contrato, ficará condicionada à análise, pela Secretaria Municipal de 
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Administração, quanto ao procedimento realizado e à documentação da nova empresa, 

considerando todas as normas aqui estabelecidas como parâmetros de aceitação, tendo 

em vista a eliminação dos riscos de insucesso na prestação do objeto contratado. 

16.17.1 - Para averiguação do disposto no item 16.17, a empresa resultante de qualquer 

das operações comerciais ali descritas ficam obrigadas a apresentarem, imediatamente, a 

documentação comprobatória de sua situação. 

16.18 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde 

que não comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e 

a segurança da contratação.  

16.19 - Todas as declarações da presente licitação deverão estar em conformidade com 

edital e com firma reconhecida em cartório. 

16.20 - Caso o proponente deixe de apresentar qualquer um dos documentos exigidos no 

presente edital o mesmo será desclassificado automaticamente do processo licitatório sem 

dano para o município.  

16.21 - É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, para a prestação de serviço  do 

objeto licitado. 

16.22 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com a Lei 

Federal nº 10.520/2002; aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal 

nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie. 

16.23 - Este Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Comissão 

Permanente de Licitação – CPL, na Av. Getúlio Vargas, nº. 303 — Centro — Itaueira 

– PI – CEP 64.820-000, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão 

ser consultados gratuitamente, ou solicitados via correio eletrônico – 

cpldeitaueira@gmail.com. 

14.24 – Ao adquirir o Edital, a licitante deverá declarar o endereço em que receberá 

notificações, devendo comunicar à Comissão qualquer mudança posterior, sob pena de 

reputar-se válida a notificação encaminhada ao endereço fornecido. 

 

14.25 – SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL OS SEGUINTES 

ANEXOS: 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II - PROCURAÇÃO; 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO ÚNICA DE HABILITAÇÃO; 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O PODER 

PÚBLICO MUNICIPAL; 

ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO; 

ANEXO VII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO 

 

14.26 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na 

esfera administrativa, será competente o foro da Justiça da Comarca de Itaueira no Estado 

do Piauí, excluído quaisquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

Itaueira, PI, 22 de março de 2021. 

 

 

RAYZA GRAZIELLE TEIXEIRA AIRES DOS SANTOS 

PREGOEIRA 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. JUSTIFICATIVA  

 

1.1 A prestação do serviço do objeto solicitado, tem por finalidade atender as 

necessidades da Administração para serviços afins, proporcionando assim a continuidade 

na prestação dos serviços públicos essenciais do Município. 

 

2. OBJETO  

 

2.1 O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa 

especializada em Locação de Veículos Automotores.  
 

3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO  

 

LOTE 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Item Descrição Unid. Quant. 

Valor 

unitário 

mensal 

Valor orçado 

p/ 12 meses 

1 

Veículo, 1.0, 4 portas, com ar 
condicionado, direção 

hidráulica, vidro elétrico, 

flex. Tipo Passeio 2018-2021 
(Veículo Assegurado) 

Unid. 1 R$ 4.300,00 R$ 51.600,00 

        
TOTAL 

GERAL 
 

 

LOTE 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Item Descrição Unid. Quant 

Valor 

unitário 

mensal 

Valor orçado 

p/ 12 meses 

1 

Veículo, 1.0, 4 portas, com ar 

condicionado, direção 

hidráulica, duplo airbeg, 
vidro elétrico, flex. Tipo 

Passeio 2018-2021 (Veículo 
Assegurado)  

Unid. 1 R$ 4.300,00 R$ 51.600,00 



                        ESTADO DO PIAUÍ 

                            PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA  

                             GABINETE DO PREFEITO 

                             C.N.P.J. 06.554.091/0001-93 

 
 

 

 

Av. Getúlio Vargas, nº. 303 — Centro — Itaueira – PI – CEP 64.820-000  

e-mail: prefeituraitaueira@gmail.com  

 

 

 

        
TOTAL 
GERAL 

 

 

LOTE 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

Item Descrição Unid. Quant 

Valor 

unitário 

mensal 

Valor orçado 

p/ 12 meses 

1 

Veículo, 1.0, 4 portas, com ar 

condicionado, direção 
hidráulica, vidro elétrico, flex. 

Tipo Passeio 2018-2021 
(Veículo Assegurado) 

Unid. 1 R$ 4.300,00 R$ 51.600,00 

2 

Veículo tipo minivan, com ar 
condicionado, vidro elétrico, 

direção hidráulica, controle 
automático de limite de 

velocidade, capacidade para 
07 pessoas. 2018-2021 
(Veículo Assegurado) 

Unid. 1 R$ 6.666,67 R$ 80.000,04 

        
TOTAL 

GERAL 
 

 

LOTE 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Item Descrição Unid. Quant 

Valor 

unitário 

mensal 

Valor orçado 

p/ 12 meses 

1 

Veículo, 1.0, 4 portas, com ar 
condicionado, direção 

hidráulica, vidro elétrico, flex. 
Tipo Passeio 2018-2021 

(Veículo Assegurado) 

Unid. 1 
R$ 

4.300,00 
R$ 51.600,00 

2  

Veículo tipo van, com ar 

condicionado, vidro elétrico, 
direção hidráulica, controle 

automático de limite de 
velocidade, capacidade para 16 

pessoas. 2018-2021 (Veículo 
Assegurado) 

Unid. 1 
R$ 

11.333,33 
R$ 

135.999,96 
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TOTAL 
GERAL 

 

 

LOTE 6 - GABINETE DO PREFEITO 

Item Descrição Unid. Quant 

Valor 

unitário 

mensal 

Valor orçado 

p/ 12 meses 

1 

Camioneta tipo cabine dupla, 
com ar condicionado, direção 

hidráulica, vidros elétricos, 

câmbio automático, 4x4, 
Turbo Diesel. 2018-2021 

Unid. 1 
R$ 

12.000,00 
R$ 

144.000,00 

    
TOTAL 
GERAL 

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 

 

4. VALOR ESTIMADO  

4.1 Em conformidade com o art. 40, inciso X da Lei n° 8.666/1993, o preço global 

máximo admitido da presente aquisição é R$ 566.400,00 (quinhentos e sessenta e seis 

mil, quatrocentos reais) tendo por referência os preços informados na pesquisa anexa. 

 

4.2 Lei 8.666/93, Artigo 15: “§ 4o A existência de preços registrados não obriga a 

Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a 

utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 

beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.” 

 

5. CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO  

5.1 A Prefeitura Municipal, observado o cumprimento da prestação de serviço do objeto 

licitado, emitirão o Termo de Recebimento Definitivo pela comissão responsável pelo 

recebimento, quanto à conformidade das especificações, qualidade, quantidade e marca 

dos objetos, com as contidas neste Termo de Referência e na Proposta de Preços da 

Contratada. 

 

6. FORMA DE PAGAMENTO  

6.1 - O pagamento será realizado na Secretaria Municipal de Finanças de Itaueira - PI, 

até 30 dias após a solicitação que deverá ser protocolada até o 5° (quinto) dia do mês 

subsequente ao da prestação do serviço, acompanhado da nota fiscal/fatura devidamente 

atestada, emitida juntamente com recibo em 04 (quatro) vias de igual valor, cópia do 

contrato e/ou nota de empenho, copia das certidões de regularidade junto à Seguridade 



                        ESTADO DO PIAUÍ 

                            PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA  

                             GABINETE DO PREFEITO 

                             C.N.P.J. 06.554.091/0001-93 

 
 

 

 

Av. Getúlio Vargas, nº. 303 — Centro — Itaueira – PI – CEP 64.820-000  

e-mail: prefeituraitaueira@gmail.com  

 

 

 

Social (INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, Ordem de Serviço do objeto, firmado pela 

autoridade competente, e em conformidade com o disposto no art. 40, XIV, alínea “a” da 

Lei 8.666/93. 

6.2 - A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os serviços 

prestados a que se referir. 

6.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

CONTRATADA e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste 

caso, quaisquer ônus por parte da Administração. 

6.4  - Nenhum pagamento será efetuado ao adjudicatário enquanto pendente de 

liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade 

ou falta de entrega dos materiais. 

6.5 - A Prefeitura Municipal de Itaueira poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada. 

 

7. PERÍODO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  

7.1 Os serviços objeto desse pregão deverão ser entregues de acordo com a solicitação da 

Prefeitura Municipal, mediante Ordem de Serviço, no prazo de 15 (quinze) dias a contar 

do seu recebimento. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

8.1 Caberá à CONTRATANTE: 

a) prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser 

solicitados pelo representante da CONTRATADA; 

b) atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com 

as especificações trazidas neste Termo; 

c) efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme previsto neste Termo, após o 

cumprimento das formalidades legais. 

 

permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a 

execução dos serviços; 

 

8.1.1 A CONTRATANTE, além das obrigações estabelecidas, deve: 

a) prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a 

fiel execução do contrato; 

b) efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas 

todas as formalidades e exigências do contrato; 

c) exercer a fiscalização dos serviços prestados, por servidores designados; 
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d) comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 

cumprimento do contrato; 

e) efetuar, diariamente ou quando julgar necessário, inspeção nos veículos colocados à 

sua disposição, com a finalidade de verificar as condições de conservação, manutenção e 

limpeza, utilizando-se para tanto de Ficha de Vistoria, fornecida pela empresa contratada; 

f) controlar rigorosamente as saídas dos veículos para manutenção, com anotações 

próprias de dados tais como: dados do carro, do motorista, data e hora de saída e chegada, 

justificativa, quilometragem inicial e final; 

g) exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou preposto que 

não cumpra as normas da CONTRATANTE na execução dos serviços, que produza 

complicações para a fiscalização, que adote postura inconveniente ou incompatível com 

o exercício das funções que lhe foram atribuídas; 

h) disponibilizar, no órgão contratante, estacionamento interno para os veículos da 

contratada, no período que estiverem a serviço da CONTRATANTE; 

i) rejeitar, no todo ou em parte, serviços ou executados em desacordo com o contrato a 

ser celebrado. 

 

8.2 Caberá à CONTRATADA: 

a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos materiais 

e humanos necessários para tanto. 

b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou 

a terceiros, por dolo ou culpa, na execução do contrato, bem como, por qualquer que 

venha a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses. 

c) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do 

objeto da contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga, etc. 

d) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação que darão origem ao contrato. 

 e) A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no Art. 77 da Lei 8.666/93. 

f) A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos 

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

qualquer material fornecido fora das especificações constantes da proposta apresentada.  

g) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes da 

prestação dos serviços, respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei nº 

8.666/93 com suas alterações. 

h) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa 

anuência da CONTRATANTE; 

i) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de acordo com 

as especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato; 
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j) Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do 

contrato, qualquer anormalidade verificada; 

k) Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados 

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

l) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o 

ônus decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 

m) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou 

prepostos, na execução do contrato. 

n) Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e 

receber comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no 

art. 68 da Lei nº 8.666/93; 

o) Informar na proposta a qualificação do Representante autorizado a firmar o contrato, 

ou seja: nome completo, endereço, CPF, Carteira de Identidade, Estado Civil, 

Nacionalidade e Profissão, informando qual o instrumento que lhe outorga poderes para 

firmar o referido contrato (Contrato Social ou Procuração); 

p) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das 

atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 

q) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações 

judiciais, por prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam 

ajuizados contra a CONTRATANTE por terceiros; 

r) Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus 

ficais/gestores a qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser 

efetuada nas dependências da CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais. 

s) Fornecer o material mediante o quantitativo solicitado, através de autorização da 

Secretaria Solicitante.  

t) Empregar mão-de-obra especializada e produtos/serviços em quantidades suficientes 

para atender as demandas da contratante.  

u) Fornecer, sempre que solicitado pela contratante, os esclarecimento e as informações 

técnicas pertinentes; 

 

8.2.1 NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA deverá, na prestação dos serviços: 

a) manter regularizada a documentação do veículo, validade de equipamentos 

obrigatórios (ex. validade carga/extintor de incêndio); 

b) substituir, imediatamente o veículo de sua propriedade que não se apresente em 

perfeitas condições de utilização; 

c) permitir, a qualquer tempo, a realização de inspeção nos veículos colocados à 

disposição da CONTRATANTE, com a finalidade de verificar as condições de 

conservação, manutenção, segurança e limpeza ou aferição de hodômetro; 
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d) relacionar os veículos disponíveis para realização do objeto da presente licitação, 

contendo modelo, ano, placa e o Registro Nacional de Veículos Automotores – Renavam 

dos veículos alocados, atualizando esses dados em caso de substituição; 

e) assumir todas as despesas com os veículos de sua propriedade, inclusive as 

relativas a manutenção, impostos, taxas, licenciamentos, seguro geral e outras que 

incidam direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados, isentando a 

CONTRATANTE de qualquer responsabilidade jurídica ou financeira em 

quaisquer ocorrências. 

 

9. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  

9.1 Os materiais e serviços objeto desse pregão, entregues pela CONTRATADA serão 

recebidos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO da seguinte forma: 

a) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

serviço consequente aceitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do 

recebimento provisório. 

 

10.  DA FISCALIZAÇÃO  

10.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL será responsável pela supervisão e fiscalização do 

serviço, assim como a avaliação e aprovação do cumprimento das obrigações contratuais. 

10.2 Será designado pela Prefeitura Municipal, o Fiscal/Gestor do contrato que será 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em registro 

próprio as ocorrências relacionadas com a prestação do Objeto, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

10.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal/Gestor do 

contrato deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das 

medidas convenientes. 

 

11.  DO CONTRATO  

11.1 - O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser rescindido 

antes deste prazo, por conveniência administrativa. 

11.2 – A prestação dos serviços decorrente deste procedimento não poderá ser objeto de 

cessão, transferência ou subcontratação pela contratada, sem autorização por escrito do 

contratante, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão. 

11.3 - Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei 8.666/93, o contrato será 

formalizado e contará, necessariamente, as condições especificadas no Edital. 

11.3.1 O(s) veículos(s) locado(s) pela Contratante deverá(ão) estar em excelente estado 

de conservação e possuir itens de segurança, bem como atender aos requisitos previstos 

na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e demais 

normas e regulamentos estabelecidos pelo CONTRAN, DENATRAN e DETRAN (do 
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estado onde o carro for registrado), reservando-se à Prefeitura Municipal de Itaueira o 

direito de efetuar vistoria/inspecionar a(s) maquina(s) antes de cada disponibilização.  

  

 11.3.2 No momento da assinatura do contrato a empresa deverá apresentar em nome da 

contratada os CRLV – certificado de registro e licenciamento de veículo – dos veículos 

que prestarão os serviços, sob pena de desclassificação, sem prejuízos da aplicação das 

formalidades legais. 

11.3.3 É proibido o uso de inscrição de caráter publicitário ou qualquer outro que possa 

desviar a atenção dos condutores em toda a extensão do pára-brisa e da traseira, salvo 

se não colocar em risco a segurança do trânsito.  

11.9.15 Quanto ao início da execução do serviço, a contratada deverá apresentar, 

em nome da CONTRATADA, cópia dos documentos obrigatórios do veículo/maquinas 

utilizado na execução dos serviços, sob pena de rescisão contratual; 

11.9.16 Qualquer veículo recolhido pela CONTRATADA para reparos ou manutenção 

deverá ser por ela substituído, IMEDIATAMENTE, a contar desse recolhimento. 

11.9.17 A critério exclusivo da PMI, que assumirá as despesas decorrentes, os veículos 

poderão ser plotados com o brasão e a identificação da instituição ou de sua finalidade 

contratual. 

11.9.18 A CONTRATADA disponibilizará os veículos conforme a marca e 

especificações discriminadas em sua proposta. 

11.9.19 A CONTRATADA deverá entregar os veículos com o reservatório de 

combustível abastecido em sua capacidade máxima, sendo esta a única ocasião de 

abastecimento pela CONTRATADA; os demais abastecimentos serão de responsabilidade 

do CONTRATANTE.  

11.9.20 A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela manutenção preventiva e 

corretiva dos veículos, entendendo-se como preventiva aquela constante do plano de 

manutenção do fabricante (descrita no manual do veículo) e corretiva aquela destinada 

ao reparo de defeitos que ocorrem de maneira aleatória, durante os intervalos entre as 

manutenções preventivas. 

11.9.21 Serão consideradas como manutenção preventiva, além das indicadas pelo 

fabricante, obrigatoriamente: as trocas de óleo de motor, de câmbio, fluido de freio, fluido 

aditivo de radiador, pastilhas de freio, correias do alternador e de distribuição, filtros de óleo, 

combustível e ar, amortecedores dianteiros e traseiros, e outros necessários ao perfeito 

funcionamento do veículo. 

11.9.22  A CONTRATADA deverá proceder ao rodízio de pneus a cada revisão 

preventiva, bem como à verificação do balanceamento do conjunto roda – pneus, e conferência 

do alinhamento da direção. 
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11.9.23  A CONTRATADA deverá substituir, IMEDIATAMENTE, os veículos que 

estejam indisponíveis, seja em razão de sinistros, revisão, reparos mecânicos, má 

conservação ou más condições de segurança. 

11.9.24  Não havendo substituição do veículo, por qualquer motivo, no prazo previsto, 

fica resguardado a  CONTRATANTE o direito de utilizar-se de outros meios, sendo, neste caso, 

a locação considerada como não realizada, portanto, não cabendo faturamento e a 

CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas no contrato. 

11.9.25 A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento das multas decorrentes de infrações 

de trânsito cometidas na condução dos veículos locados e solicitar o reembolso dos valores 

junto a CONTRATANTE, caso não seja efetuado diretamente pelo condutor.  

11.9.26 Antes de realizar o pagamento, a CONTRATADA deverá aguardar a conclusão dos 

processos referentes aos recursos previstos pela legislação.  

11.9.27 A CONTRATADA deverá encaminhar a CONTRATANTE, no prazo máximo 

de 02 (dois) dias úteis, as notificações emitidas pelos órgãos de trânsito, de modo a resguardar 

o direito, por parte dos condutores, de interpor recursos. 

 

11.4 O objeto desta licitação será fornecido de acordo com as necessidades da contratante e 

somente mediante a apresentação de autorização, devidamente preenchida e expedida pela 

autoridade competente ou responsável por ele designado; 

11.5 Quanto ao início da execução do serviço, a contratada deverá apresentar, em nome 

da CONTRATADA, cópia dos documentos obrigatórios do veículo/maquinas utilizado na 

execução dos serviços, sob pena de rescisão contratual; 

11.6 É expressamente vedada a subcontratação total do objeto deste Edital, sob pena de 

anulação da contratação e cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da 

aplicação de penalidade prevista nesse Edital e na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, 

conforme o caso;  

11.7 Para a assinatura do contrato a licitante vencedora deverá apresentar o Programa 

de Integridade da empresa, fundamentado na Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).  

Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa jurídica deverá apresentar 

relatório do perfil e relatório de conformidade do Programa ao poder público; 

11.8 A pessoa jurídica deverá expor suas alegações, devendo zelar pela completude, clareza e 

organização das informações prestadas; 

11.9 Há não conformidade do subitem anterior acarretara na desclassificação do licitante 

vencedor, sob pena de anulação da contratação e cancelamento da Ata de Registro de Preços. 

11.10 Ocasionando a hipótese do subitem 11.9, a administração poderá convocar o 

remanescente na ordem classificatória das propostas do certame. 
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12  DA RESCISÃO CONTRATUAL  

12.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades 

específicas, a sua rescisão com as consequências contratuais e legais. 

12.2 Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 

8.666/93, com suas atualizações.  

12.3 A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, e 

seguintes, da Lei 8.666/93). 

 

 

Itaueira - PI, 05 de março de 2021. 

 

 

 

 

 

 

OSMUNDO DE MORAES ANDRADE 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO II 

 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO  

(PROCURADOR) 

 

PROCURAÇÃO 

 

A empresa _________________, CNPJ nº _______________, com sede na 

______________________________, neste ato representado pelo(s) Sr.(a) 

________________________ neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com 

qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 

endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurado 

r(es) o Senhor (es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a 

quem confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de Itaueira - PI (ou 

de forma genérica: para junto aos Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais) 

praticar os atos necessários para representar a outorgante na  licitação na modalidade de 

Pregão n.º (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e 

acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, 

interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, 

transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo 

ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo 

por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação). 

 

(local e data por extenso) 

 

________________________________ 

(nome da empresa) 

CNPJ 

 

Obs.: Só será aceito mediante reconhecimento de firma. Este deverá ser apresentada 

fora dos envelopes. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA - PI 

At. – Comissão Central de Licitação 

 

Pregão Presencial nº 009/2021.  

Processo Administrativo nº 038/2021. 

 

A empresa ___________________________, CNPJ nº ________________, sediada na 

____________________(endereço completo), representada pelo(a) Sr.(a) 

_________________, R.G. nº _________, C.P.F nº _______________, D E C L A R A, 

sob as penas da lei, que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 

procedimento licitatório do Pregão em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de 

Itaueira - PI. 

 

(local e data por extenso) 

 

________________________________ 

(nome da empresa) 

CNPJ 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO ÚNICA DE HABILITAÇÃO 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA - PI 

At. – Comissão Central de Licitação 

Pregão Presencial nº 009/2021  

Processo Administrativo nº 038/2021. 

 

Atendendo as exigências do Procedimento Licitatório em epigrafe, declaramos 

expressamente que: 

 

1. Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições 

dessa licitação, expressas no edital e todos os seus anexos, oportunidade na qual 

declaramos que cumprimos plenamente aos requisitos de habilitação. 

 

2. Inexiste qualquer fato impeditivo à nossa participação na licitação citada, que não foi 

declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer 

esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar 

ocorrência de fatos supervenientes. 

 

3. Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais 

profissionais, não figuram empregados do Município de Itaueira - PI ou outro órgão ou 

entidade a ela vinculada. 

 

4. Estamos em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para 

fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n.° 9.854, 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. 

 

5. Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução do OBJETO. 

 

6. Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar 

da data da sua apresentação e abertura. 

 

(local e data por extenso) 

________________________________ 

(nome da empresa) 

CNPJ 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O PODER PÚBLICO 

MUNICIPAL 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA - PI 

At. – Comissão Central de Licitação 

 

Pregão Presencial nº 009/2021.  

Processo Administrativo nº 038/2021. 

 

.........................................., inscrito no CNPJ nº ................, por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr.(a)...................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade no .......e do CPF no ........, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do Pregão 

Presencial nº 009/2021, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados 

com vínculo ou parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, 

ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura 

Municipal de Itaueira - PI, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função 

gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos 

 (local e data por extenso) 

 

________________________________ 

(nome da empresa) 

CNPJ 
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ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº ___/_____ 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITAUEIRA - PI E A 

EMPRESA _______________________, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E 

CONDIÇÕES A SEGUIR ENUMERADAS. 

 

Aos xx (________) do mês de ____________ do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), de 

um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA - PI, inscrita no C.N.P.J. (MF) 

sob o nº 06.554.091/0001-93, com sede na Av. Getúlio Vargas, nº. 303 — Centro — 

Itaueira – PI – CEP 64.820-000, neste ato representado pelo Sr(a). XXXXXXXXXXX, 

Cargo, portador(a) CPF nº _______________, no uso da competência que lhe foi 

atribuída regimentalmente, e, em sequência, designado simplesmente CONTRATANTE 

e, de outro lado a empresa _____________, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 

_________________, estabelecida na cidade de _______________, à Rua/Av. 

___________, nº__, Bairro:______, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste 

ato representado pelo Sr(a).________________, portador da Carteira de Identidade nº 

__________ SSP - XX, CPF nº _______________, e daqui por diante denominada 

simplesmente CONTRATADA,  têm, entre si, justo e avençado e celebram, por força do 

presente instrumento, e em conformidade com o disposto no artigo 60 e ss, da Lei n.º 

8.666/93, CONTRATO, conforme especificações constantes do termo referência do 

edital, e da proposta da contratada, integrantes do procedimento licitatório Pregão 

Presencial nº ___/2021 e Processo Administrativo nº ___/2021, observadas as 

disposições da Lei nº 10.520/2002, e alterações posteriores; pelos Decretos nº 3.555/2000, 

nº 3.693/2000 e n.º 3.784/2001, bem como o Decreto Municipal Nº 039/2020 de 10 de 

julho de 2020, Decreto Municipal nº 02/2021 de 7 de janeiro de 2021, Lei Complementar 

123/2006 e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e 

condições:  

 

1. DO OBJETO  

1.1  - Constitui-se objeto deste contrato, contratação de empresa especializada em 

Locação de Veículos Automotores, conforme especificações, quantidades e condições 

contidas no Termo de Referência e proposta da licitante vencedora, como se aqui 

estivessem transcritos. 

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

acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto contratual até 25% (vinte e cinco por 
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cento) do valor inicial atualizado, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal n.º 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Parágrafo Único – A CONTRATADA executará os serviços rigorosamente de acordo 

com os termos deste contrato e documentos dele integrantes. 

 

2. DA PRESTAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

2.1 - ___________________deverão ser entregues de acordo com a solicitação da 

___________ Municipal requisitante, mediante Ordem de Serviço, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar do seu recebimento. 

2.2  - ___________________, entregues pela CONTRATADA serão recebidos pela 

__________ Municipal de requisitante, da seguinte forma: 

a) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento 

provisório. 

 

3. DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO  

3.1 - O valor global do presente CONTRATO é de R$ ____________ 

(___________________), para todo o período de sua vigência, conforme valores na 

proposta vencedora. 

3.2 - O pagamento será realizado na Secretaria Municipal de Finanças de Itaueira, até 

30 dias após a solicitação que deverá ser protocolada até o 5° (quinto) dia do mês 

subsequente ao do serviço, acompanhado da nota fiscal/fatura devidamente atestada, 

emitida juntamente com recibo em 04 (quatro) vias de igual valor, cópia do contrato e/ou 

nota de empenho, cópia das certidões de regularidade junto à Seguridade Social (INSS), 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, Ordem de Serviço do objeto, firmado pela autoridade competente, e 

em conformidade com o disposto no art. 40, XIV, alínea “a” da Lei 8.666/93. 

3.3 - A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os materiais 

fornecidos a que se referir. 

3.4 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

CONTRATADA e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste 

caso, quaisquer ônus por parte da Administração. 

3.5  - Nenhum pagamento será efetuado ao adjudicatário enquanto pendente de 

liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade 

ou falta de entrega dos materiais. 

3.6 - A Prefeitura Municipal de Itaueira poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada. 

 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1 - As despesas decorrentes da execução do contrato correrão da seguinte forma: 
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Unidade 

Orçamentária 

 

Projeto/Atividade

: 

 

Elemento de 

despesa: 

 

Fonte de Recursos  

Valor Fixado:  

 

5. DA VIGÊNCIA  

5.1 - O presente Contrato terá vigência a partir de sua assinatura e plena eficácia a partir 

da publicação de seu extrato no Diário Oficial, com duração de 12 (doze) meses, podendo 

ser prorrogado a critério da Prefeitura Municipal e de acordo com a Lei Federal 8.666/93 

e suas alterações posteriores. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

6.1- Caberá à CONTRATANTE: 

a) prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser 

solicitados pelo representante da CONTRATADA; 

b) atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com 

as especificações trazidas neste Termo; 

c) efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme previsto neste Termo, após o 

cumprimento das formalidades legais. 

 

6.1.1 A CONTRATANTE, além das obrigações estabelecidas, deve: 

a) prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a 

fiel execução do contrato; 

b) efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas 

todas as formalidades e exigências do contrato; 

c) exercer a fiscalização dos serviços prestados, por servidores designados; 

d) comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 

cumprimento do contrato; 

e) efetuar, diariamente ou quando julgar necessário, inspeção nos veículos colocados à 

sua disposição, com a finalidade de verificar as condições de conservação, manutenção e 

limpeza, utilizando-se para tanto de Ficha de Vistoria, fornecida pela empresa contratada; 

f) controlar rigorosamente as saídas dos veículos para manutenção, com anotações 

próprias de dados tais como: dados do carro, do motorista, data e hora de saída e chegada, 

justificativa, quilometragem inicial e final; 
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g) exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou preposto que 

não cumpra as normas da CONTRATANTE na execução dos serviços, que produza 

complicações para a fiscalização, que adote postura inconveniente ou incompatível com 

o exercício das funções que lhe foram atribuídas; 

h) disponibilizar, no órgão contratante, estacionamento interno para os veículos da 

contratada, no período que estiverem a serviço da CONTRATANTE; 

i) rejeitar, no todo ou em parte, serviços ou executados em desacordo com o contrato a 

ser celebrado. 

 

6.2 - Caberá à CONTRATADA: 

a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos materiais 

e humanos necessários para tanto. 

b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou 

a terceiros, por dolo ou culposo, na execução do contrato, bem como, por qualquer que 

venha a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses. 

c) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do 

objeto da contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga, etc. 

d) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação que darão origem ao contrato. 

 e) A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no Art. 77 da Lei 8.666/93. 

f) A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos 

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

qualquer material fornecido fora das especificações constantes da proposta apresentada.  

g) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes do 

serviço, respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei nº 8.666/93 com suas 

alterações. 

h) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa 

anuência da CONTRATANTE; 

i) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de acordo com 

as especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato; 

j) Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do 

contrato, qualquer anormalidade verificada; 

k) Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados 

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

l) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o 

ônus decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 
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m) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou 

prepostos, na execução do contrato. 

n) Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e 

receber comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no 

art. 68 da Lei nº 8.666/93; 

o) Informar na proposta a qualificação do Representante autorizado a firmar o contrato, 

ou seja: nome completo, endereço, CPF, Carteira de Identidade, Estado Civil, 

Nacionalidade e Profissão, informando qual o instrumento que lhe outorga poderes para 

firmar o referido contrato (Contrato Social ou Procuração); 

p) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das 

atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 

q) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações 

judiciais, por prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam 

ajuizados contra a CONTRATANTE por terceiros; 

r) Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus 

ficais/gestores a qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser 

efetuada nas dependências da CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais. 

s) Fornecer o material mediante o quantitativo solicitado, através de autorização da 

Secretaria Solicitante.  

t) Empregar mão-de-obra especializada e produtos/serviços em quantidades suficientes 

para atender as demandas da contratante.  

u) Fornecer, sempre que solicitado pela contratante, os esclarecimento e as informações 

técnicas pertinentes; 

 

6.2.1 NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA deverá, na prestação dos serviços: 

a) manter regularizada a documentação do veículo, validade de equipamentos 

obrigatórios (ex. validade carga/extintor de incêndio); 

b) substituir, imediatamente o veículo de sua propriedade que não se apresente em 

perfeitas condições de utilização; 

c) permitir, a qualquer tempo, a realização de inspeção nos veículos colocados à 

disposição da CONTRATANTE, com a finalidade de verificar as condições de 

conservação, manutenção, segurança e limpeza ou aferição de hodômetro; 

d) relacionar os veículos disponíveis para realização do objeto da presente licitação, 

contendo modelo, ano, placa e o Registro Nacional de Veículos Automotores – Renavam 

dos veículos alocados, atualizando esses dados em caso de substituição; 

e) assumir todas as despesas com os veículos de sua propriedade, inclusive as 

relativas a manutenção, impostos, taxas, licenciamentos, seguro geral e outras que 

incidam direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados, isentando a 
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CONTRATANTE de qualquer responsabilidade jurídica ou financeira em 

quaisquer ocorrências. 
 

7. DO REAJUSTE  

7.1 - Não haverá reajuste de preços durante a vigência do contrato, portanto, os valores 

apresentados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato, salvo motivo de 

caso fortuito ou força maior. 

 

8. DAS PENALIDADES  

8.1 - Se a proponente vencedora não fizer a comprovação das condições da habilitação 

consignadas no Edital ou se, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho 

ou a assinar o instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes 

chamadas na ordem de classificação, sujeitando-se a proponente desistente às seguintes 

penalidades: 

a) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar 

com a Prefeitura Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada. 

8.2 - De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 

8.666/1993, a licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições do presente 

Pregão Presencial, ficará sujeita às seguintes penalidades: 

8.2.1 - Multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor do 

respectivo serviço, em caso de atraso na prestação dos serviços ou no descumprimento 

das Cláusulas pactuadas, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento); 

8.2.2 - No caso de atraso injustificado ou prestação parcial do objeto deste Pregão, a 

Administração poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de  não 

prestação do serviço total ou parcial do objeto contratado; 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Itaueira, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) 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. 

8.3 - As sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas conjuntamente 

com a prevista na alínea ‘b’. 

8.4 - Caberá à Secretaria Requisitante, propor a aplicação das penalidades previstas, 

mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição. 

8.5 - A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções previstas neste item, dentre outras 

hipóteses legais, quando: 

a) Fornecer o objeto do presente Pregão em desconformidade com o especificado e aceito; 

b) Descumprir os prazos e condições previstos neste Pregão Presencial. 
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8.6 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar o 

retardamento da prestação do serviço do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar no serviço  do objeto Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 

falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida 

de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Itaueira - PI, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem 

prejuízo da aplicação das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

8.7 - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados 

da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela Prefeitura Municipal 

8.8 - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da 

Contratada, amigável ou judicialmente. 

8.9 - Nenhum pagamento será feito à Contratada antes de pagas ou relevadas as multas 

que lhe tenham sido aplicadas. 

8.10 - Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se à 

comunicação escrita à Contratada e publicação na Imprensa Oficial (excluídas as 

penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal. 

 

9. DA FISCALIZAÇÃO  

9.1 – Ficará a critério da Prefeitura Municipal designar um servidor para acompanhar a 

execução do serviço. 

 

10.  DA RESCISÃO CONTRATUAL  

10.1 - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades 

específicas, a sua rescisão com as consequências contratuais e legais. 

10.2 - Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 

8.666/93, com redação atualizada pela Lei 8.883/94. 

10.3 - A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, e 

seguintes, da Lei 8.666/93). 

 

11.  DA RESPONSABILIDADE  

11.1 - A CONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas 

e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou 

indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas 

expensas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização 

pelos danos ou prejuízos causados. 

11.2 O(s) veículos(s) locado(s) pela Contratante deverá(ão) estar em excelente 

estado de conservação e possuir itens de segurança, bem como atender aos requisitos 

previstos na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) 

e demais normas e regulamentos estabelecidos pelo CONTRAN, DENATRAN e 

DETRAN (do estado onde o carro for registrado), reservando-se à Prefeitura 
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Municipal de Itaueira o direito de efetuar vistoria/inspecionar a(s) maquina(s) antes 

de cada disponibilização.  

11.3 No momento da assinatura do contrato a empresa deverá apresentar em 

nome da contratada os CRLV – certificado de registro e licenciamento de veículo – 

dos veículos que prestarão os serviços, sob pena de desclassificação, sem prejuízos 

da aplicação das formalidades legais. 

11.4 É proibido o uso de inscrição de caráter publicitário ou qualquer outro que possa 

desviar a atenção dos condutores em toda a extensão do pára-brisa e da traseira, salvo 

se não colocar em risco a segurança do trânsito.  

11.5 Quanto ao início da execução do serviço, a contratada deverá apresentar, em nome 

da CONTRATADA, cópia dos documentos obrigatórios do veículo/maquinas utilizado na 

execução dos serviços, sob pena de rescisão contratual; 

11.6 Qualquer veículo recolhido pela CONTRATADA para reparos ou manutenção deverá ser 

por ela substituído, IMEDIATAMENTE, a contar desse recolhimento. 

11.7 A critério exclusivo da PMI, que assumirá as despesas decorrentes, os veículos poderão 

ser plotados com o brasão e a identificação da instituição ou de sua finalidade contratual. 

11.8 A CONTRATADA disponibilizará os veículos conforme a marca e especificações 

discriminadas em sua proposta. 

11.8.1 A CONTRATADA deverá entregar os veículos com o reservatório de combustível 

abastecido em sua capacidade máxima, sendo esta a única ocasião de abastecimento pela 

CONTRATADA; os demais abastecimentos serão de responsabilidade do 

CONTRATANTE.  

11.8.2 A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela manutenção preventiva e corretiva 

dos veículos, entendendo-se como preventiva aquela constante do plano de manutenção 

do fabricante (descrita no manual do veículo) e corretiva aquela destinada ao reparo de 

defeitos que ocorrem de maneira aleatória, durante os intervalos entre as manutenções 

preventivas. 

11.8.3 Serão consideradas como manutenção preventiva, além das indicadas pelo fabricante, 

obrigatoriamente: as trocas de óleo de motor, de câmbio, fluido de freio, fluido aditivo de 

radiador, pastilhas de freio, correias do alternador e de distribuição, filtros de óleo, combustível 

e ar, amortecedores dianteiros e traseiros, e outros necessários ao perfeito funcionamento do 

veículo. 

11.8.4  A CONTRATADA deverá proceder ao rodízio de pneus a cada revisão preventiva, bem 

como à verificação do balanceamento do conjunto roda – pneus, e conferência do alinhamento 

da direção. 

11.8.5  A CONTRATADA deverá substituir, IMEDIATAMENTE, os veículos que 

estejam indisponíveis, seja em razão de sinistros, revisão, reparos mecânicos, má 

conservação ou más condições de segurança. 
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11.8.6  Não havendo substituição do veículo, por qualquer motivo, no prazo previsto, fica 

resguardado a CONTRATANTE o direito de utilizar-se de outros meios, sendo, neste caso, a 

locação considerada como não realizada, portanto, não cabendo faturamento e a 

CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas no contrato. 

11.8.7 A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento das multas decorrentes de infrações 

de trânsito cometidas na condução dos veículos locados e solicitar o reembolso dos valores 

junto a CONTRATANTE, caso não seja efetuado diretamente pelo condutor.  

11.8.8 Antes de realizar o pagamento, a CONTRATADA deverá aguardar a conclusão dos 

processos referentes aos recursos previstos pela legislação.  

A CONTRATADA deverá encaminhar a CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) 

dias úteis, as notificações emitidas pelos órgãos de trânsito, de modo a resguardar o direito, 

por parte dos condutores, de interpor recursos. 

 

12  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

12.1 - Faz parte deste Contrato, o edital do Pregão Presencial nº 009/2021, Processo 

Administrativo nº 038/2021 e seus anexos e a proposta da Contratada, como se aqui 

estivessem transcritos. 

 

13  DO FORO  

13.7 - Fica eleito o foro de Itaueira - PI, para dirimir os conflitos que possam advir da 

execução do presente Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, 

renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja. 

13.8 - Os casos omissos serão decididos pela Administração CONTRATANTE. 

13.9 - E por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente contrato em 03 

(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

ITAUEIRA (PI), XX de XXXXXXXXXXXXX de 2021. 

_____________________________ 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

_____________________________ 

Empresa 

CNPJ 

Contratada 

TESTEMUNHAS 

_____________________________________ 

CPF: 

_____________________________________ 

CPF: 



                        ESTADO DO PIAUÍ 

                            PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA  

                             GABINETE DO PREFEITO 

                             C.N.P.J. 06.554.091/0001-93 

 
 

 

 

Av. Getúlio Vargas, nº. 303 — Centro — Itaueira – PI – CEP 64.820-000  

e-mail: prefeituraitaueira@gmail.com  

 

 

 

ANEXO VII 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PROCESSO N.º 038/2021 

ÓRGÃO GERENCIADOR: CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE ITAUEIRA - PI. 

 

ÓRGÃO PARTICIPANTE: 

 

Pelo presente instrumento, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, 

instituição criada e constituída nos termos da Lei n.º 4.537, de 16 de novembro de 2005, 

com sede na Av. Getúlio Vargas, nº. 303 — Centro — Itaueira – PI – CEP 64.820-000, 

neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Wberson Gomes de Araújo, nos termos da 

Lei n.º 8.666/1993, e da Lei n.º 10.520/2002, e do Decretos Municipais nº 039/2020 e 

02/2021 e demais normas legais aplicáveis, considerando o resultado do PREGÃO 

PRESENCIAL N.º ___/____/CPL, resolve registrar os preços dos lotes X XX XX XX, 

adjudicados a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ n.º 

XXXXXXXXXXXX, com sede 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX neste ato 

representada por seu Sócio Administrador, Sr. XXXXXXXXXXXXX, RG n.º 

XXXXXXXXX e CPF n.º XXXXXXXXXXXX, HOMOLOGADO pelo 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (CARGO). 

 

1. DO OBJETO  

A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para contratação de empresa que 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, para atender a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, do Edital do 

Pregão Presencial n.º ___/___/CPL, que é parte integrante desta Ata. 

 

2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E 

QUANTITATIVOS 

2.1. EMPRESA BENEFICIÁRIA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ n.º 

XXXXXXXXXXXXX, no valor Total de R$ XXXXXXXXX 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX). 

2.2. Os preços registrados, os quantitativos e as especificações do objeto da licitação 

referente a proposta da beneficiária desta Ata, estão registrados conforme segue: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO  UND. QUANT.   UNIT. 

    (R$)  TOTAL 

     (R$) 
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3. DA VALIDADE DA ATA  

Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica 

de compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da 

data de sua assinatura. 

 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO  

4.1. A Administração, através do órgão participante que requisitou o certame, realizará 

pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) 

dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo 

à Administração promover as negociações junto ao prestador. 

4.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, a Administração convocará o prestador para negociar a redução 

dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

4.4. O prestador que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o prestador 

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

4.5.1. Liberar o prestador do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 

do pedido de serviço, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados; e 

4.5.2. Convocar os demais prestadores de serviços para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

 

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 

da contratação mais vantajosa. 

4.7. O Registro do prestador do serviço será cancelado quando: 

 

4.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável; 

4.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

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

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
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4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

4.9. 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: 

 

4.9.1. Por razão de interesse público; ou 

4.9.2. A pedido do prestador.  

 

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à CPL e 

anuência do beneficiário, respeitadas as disposições contidas no Decreto nº. 7.892/2013 

e Decreto Municipal nº. 02/2021. 

5.2. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, 

a cem por cento dos quantitativos de cada item registrado na Ata de Registro de Preços 

para o órgão gerenciador e do número de órgãos não participantes que aderirem. 

5.3. As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 

participantes que aderirem. 

 

6. CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. As condições gerais da prestação do serviço, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do prestador registrado, 

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 

Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao EDITAL. 

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de 

Preços. 

 

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 ao órgão participante.  

 

Itaueira - PI,        de                      de 2021. 

 

 

    Presidente da CPL                                          Autoridade Competente do Órgão 

Requisitante 
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ANEXO VIII 

  

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (COM NO 

MÍNIMO 04 (quatro)FOTOS)  

  

À Prefeitura Municipal de Itaueira - PI  

  

Objeto: XXXXXXXX.   

  

              Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa------------------------

--------------CNPJ:-----------------------------------------, está localizada e em 

pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e 

compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do 

prédio e suas instalações.  

  

             Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de 

instalações de recursos humanos e mobiliários pertinentes a suas atividades.  

  

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA  

  

Endereço:______________________________________________________

__  

  

Cidade/Estado:__________________________________________________

__  

  

CEP: 

___________________________________________________________  

  

Telefone/email:_________________________________________________  

  

______________________________________________________________

____ (Nome da empresa e do seu Representante Legal, com a devida 

assinatura do sócio, Proprietário ou Procurador)  

  

  

Obs.: Esta declaração deverá vir acompanhada de fotos compreendendo: 

fachada com logomarca da empresa, escritório, e demais dependências.  

  

 

 


