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EDITAL - Licitação 
  

LICITAÇÃO Nº. 00012/2019 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO: MENOR PREÇO 

  

Órgão Realizador do Certame: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, Nº54 - CENTRO - SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB. 

CEP: 58815-000 - Tel: (83) 3538-1155. 

  

 

 

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.999.682/0001-08, 

doravante denominado simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos 

possam interessar que fará realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua 

Equipe de Apoio, as 09:00 horas do dia 12  de Abril de 2019 no endereço acima indicado, 

licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00012/2019, tipo menor preço; tudo de 

acordo com este instrumento e em observância a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho 

de 2002, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos. 

  

1.0.DO OBJETO 

1.1.Constitui objeto da presente licitação: contratação de empresa especializada para 

prestação de serviço de tecnologia de gestão e gerenciamento de frota, para manutenção, 

preventiva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças, pneus e acessórios, 

conforme o especificado do TERMO DE REFERENCIA – ANEXO 1 deste Edital 

 

1.4.Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento 

diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos 

termos das disposições contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar nº 123/2006, por 

estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situações previstas nos incisos II e 

III, do Art. 49, do mesmo diploma legal. Fica, no entanto, assegurado a ME e EPP o 

tratamento diferenciado e simplificado previsto nos demais Artigos do Capitulo V, Seção 

única, da LC nº. 123/2006. 

  

2.0.DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

2.1.Os envelopes contendo a documentação relativa à proposta de preços e a habilitação 

para execução do objeto desta licitação, deverão ser entregues ao Pregoeiro Oficial até 

as 09:00 horas do dia 12  de Abril de 2019, no endereço constante do preâmbulo deste 

instrumento. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para 

abertura dos referidos envelopes. 

2.2.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários 

normais de expediente: das 7:30 as 11:30 horas. 

2.3.É facultado a qualquer pessoa - cidadão ou licitante - impugnar, solicitar 

esclarecimentos ou providências, referentes ao ato convocatório deste certame, se 

manifestadas por escrito e dirigida ao Pregoeiro, protocolizando o original até 02 

(dois) dias úteis antes da data fixada para realização da respectiva sessão pública 

para abertura dos envelopes com as propostas, nos horários de expediente acima 

indicado, exclusivamente no seguinte endereço: Rua Francisca Tomaz da Silva, Nº54 - 

Centro - São José da Lagoa Tapada - PB. 

2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a respectiva petição, respondendo ao interessado no 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, considerados da data em que foi protocolizado o 

pedido. 
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3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO 

3.1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos: 

3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES; 

3.1.2.ANEXO II - TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO; 

3.1.3.ANEXO III - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 

3.1.4.ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO; 

3.1.5.ANEXO V - PROPOSTA DE PREÇO (MODELO) 
3.1.6.ANEXO VI - APRESENTAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS (MODELO). 

3.1.7.ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS (MODELO) 

3.1.8.ANEXO VIII - MINUTA CONTRATUAL 

3.1.9.ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

3.2.A obtenção do instrumento convocatório poderá ser feita da seguinte forma: 

3.2.1.Pela Internet: www.saojoselt.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br; e 

3.2.2.Impresso: junto ao Pregoeiro gratuitamente. 

 

ANEXO 9 - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

  

4.0.DO SUPORTE LEGAL 

4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, 

Decreto Municipal nº. 132/2008, de 10 de Janeiro de 2008,e subsidiariamente pela Lei 

Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada, que ficam fazem partes 

integrantes deste instrumento, independente de transcrição. 

  

5.0. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Recursos Orçamentários do exercício de 2019 do Município de São José da Lagoa Tapada – 

elemento de despesa 339039 – Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica, MDE, SUS, FUNDEB40, 

FNAS, PNAT, CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL E SAUDE 15%. 

  

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1.Os proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro 

dois envelopes fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, 

devidamente identificados, acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos 

requisitos de habilitação, nos termos definidos neste instrumento convocatório. 

6.2.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação 

vigente. 

6.3.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, 

empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados 

inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam 

cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com o ORC. 

6.4.Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de Preços e Documentação 

via postal - com Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-los em tempo hábil ao 

endereço constante do preâmbulo deste instrumento, aos cuidados do Pregoeiro - João 

Jucelio Silva do Vale. Não sendo rigorosamente observadas as exigências deste item, os 

respectivos envelopes não serão aceitos e o licitante, portanto, desconsiderado para 

efeito de participação no certame. 

6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, 

sem a permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará 

subentendido que o licitante abdicou da fase de lances verbais. 

6.6.É vedada à participação em consórcio. 

  

7.0.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

7.1.O licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando 

for o caso, através de um representante, com os documentos que o credenciam a 

participar deste procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de 

ofertas e lances verbais. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o 
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único admitido a intervir nas fases do certame na forma prevista neste instrumento, 

podendo ser substituído posteriormente por outro devidamente credenciado. 

7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

7.2.1.Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na 

forma da Lei, quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura; 

7.2.2.Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular da 

qual constem os necessários poderes para formular verbalmente lances, negociar preços, 

firmar declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente instrumento de 

constituição da empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a 

outorga. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida por cartório 

competente. 

7.2.3.O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 

oficial que contenha foto. 

7.3.Estes documentos deverão ser apresentados - antes do início da sessão pública - em 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente. 

7.4.A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de 

credenciamento impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente 

certame. Esta ocorrência não inabilitará o concorrente, apenas perderá o direito a 

manifestar-se nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, o 

Pregoeiro receberá regularmente do referido concorrente seus envelopes, declarações e 

outros elementos necessários à participação no certame, desde que apresentados na forma 

definida neste instrumento. 

7.5.No momento de abertura da sessão pública, cada licitante, por intermédio do seu 

representante devidamente credenciado apresentará, em separado de qualquer dos 

envelopes, a seguinte documentação: 

7.5.1.Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo 9. 

7.5.2.Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, 

conforme modelo - Anexo 04. 

7.5.3.Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3º da Lei 123/06, 

se for o caso, sendo considerada microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, 

portanto, tratamento diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação 

vigente. Tal comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos 

seguintes documentos, a critério do licitante: a) declaração expressa formalmente 

assinada pelo Sócio Administrador da empresa, devidamente comprovado através de 

contrato social; b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da sede do 

licitante ou equivalente, na forma da legislação pertinente. A ausência da referida 

declaração ou certidão simplificada não é suficiente motivo para a inabilitação do 

licitante, apenas perderá, durante o presente certame, o direito ao tratamento 

diferenciado e simplificado dispensado a ME ou EPP, previstos na Lei 123/06.  

7.6.Quando os envelopes Proposta de Preços e Documentação forem enviados via postal, a 

documentação relacionada nos itens 7.5.1, 7.5.2 e 7.5.3 deverá ser apresentada dentro 

do envelope Proposta de Preços. 

  

8.0.DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

8.1 - A proposta deverá atender aos seguintes requisitos, inseridos no ANEXO 5 - 

PROPOSTA DE PREÇO (MODELO): 

 

a) ser datilografada ou digitada, preferencialmente em papel timbrado da empresa, sem 

emendas, rasuras e entrelinhas, com todos os valores propostos expressos, com duas 

casas decimais, obrigatoriamente em real, contendo data, assinatura do representante 

legal e rubrica em todas as folhas; 

 

b) deve informar a razão social, número do CNPJ, endereço completo da empresa 

licitante, telefone/fac-símile e e-mail; 

 

c) deve conter de forma separada na proposta o PREÇO TOTAL ESTIMADO e a TAXA DE 

DESCONTO; 
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d) devem estar incluídos nos preços propostos todas as despesas e custos, como 

transporte, tributos de qualquer natureza relacionados com o objeto da licitação; 

 

e) deve informar a validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 

dias, a contar da data de realização da sessão pública do Pregão. 

 

8.2  -  Ocorrendo  diferença  entre  os  preços  unitários  e  subtotais  ou,  ainda,  

entre  estes  e  o  total, prevalecerão sempre os primeiros, devendo o Pregoeiro 

proceder às correções necessárias. No caso de divergência entre os valores em 

algarismos e por extenso, prevalecerão os últimos. 

 

8.3 - Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta de preço. Caso a licitante 

apresente mais de uma proposta, o Pregoeiro considerará àquela mais vantajosa para a 

Administração Pública. 

 

8.4 - O preço ofertado na proposta ou em cada lance será de exclusiva e total 

responsabilidade da empresa licitante, não podendo ser alterado após a sua 

manifestação, com exceção da negociação constante no art. 4º, XVII da Lei nº 

10.520/2002. 

 

8.5 - A simples apresentação da proposta de preço implica na aceitação integral de 

todas as condições estabelecidas  neste  edital,  obrigando-se  a  licitante  ao  

cumprimento  de  todas  as  exigências  nele contidas. 

 

8.6 - A proposta de preço deverá descrever o objeto ofertado, conforme as 

especificações e condições contidas no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO 1, evitando 

sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto. 

 

8.7 - A empresa vencedora do Pregão deverá encaminhar ao Pregoeiro até às 18:00h do dia 

útil seguinte à realização da Sessão Pública de Disputa uma nova proposta de preço, que 

reflita o valor vencedor. 

 

 

8.8 - Serão desclassificadas as propostas que: 

 

a) não atenderem as disposições contidas neste edital; 

 

b) apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes; 

 

c) apresentarem preços incompatíveis com os praticados no mercado; 

 

d) apresentarem taxa superior ao constante na planilha abaixo: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. 
Valor Estimado do 

Dispêndio P/ 12 MESES 
TOTAL 

1 
Manutenção de veículos, com reposição de peças e 
acessórios. UND. 1 425.030,00 425.030,00 

2 
Taxa de Administração pelo gerenciamento dos 
serviços ( %) UND. 1 0,5% 2.125,15 

 TOTAL com taxa de administração    427.155,15 
 

 

9. PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO 

 

9.1 - Após a abertura da sessão pública pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos 

licitantes. 
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9.2 - Para o julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO GLOBAL 

(MENOR TAXA), PARTINDO-SE DA TAXA MÁXIMA ADMITIDA, DE ACORDO COM AS PROPOSTAS 

APRESENTADAS PELOS LICITANTES. 

 

9.3 - O procedimento do julgamento compreenderá a abertura dos respectivos envelopes, a 

leitura das propostas de preço, a verificação da conformidade das mesmas com os 

requisitos estabelecidos no edital e seus anexos, identificando as propostas aptas à 

classificação pelo critério estabelecido no item acima. 

 

9.4 - Na sequência o Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e 

aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% 

(dez por cento), relativamente à de menor preço, para participarem da etapa de oferta 

de lances. 

 

9.5 - Não havendo pelo menos três propostas de preços na condição definida acima, os 

autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), poderão participar da etapa 

de oferta de lances. 

 

9.6 - Na etapa de oferta de lances será concedida às empresas licitantes classificadas 

a oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores 

distintos e decrescentes. 

 

9.7 - O Pregoeiro convidará individualmente as empresas licitantes classificadas, de 

forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta 

classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 

 

9.8 - Durante a sessão pública o Pregoeiro poderá estabelecer regras e prazos razoáveis 

para o bom andamento do procedimento licitatório. 

 

9.9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, 

implicará na exclusão da empresa licitante da etapa de lances verbais e na manutenção 

do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

 

9.10 - Não poderá haver desistência ou retratação dos lances ofertados, sujeitando-se a 

proponente desistente às penalidades previstas em lei e neste edital. 

 

9.11 - Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será 

encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de 

menor preço. 

 

9.12 - Verificando o Pregoeiro que os preços apresentados não são compatíveis com os 

atuais praticados no mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, poderá 

negociar o preço com a empresa licitante vencedora, buscando a proposta mais vantajosa 

para o Município de São José da Lagoa Tapada. 

 

9.13 - Nas mesmas situações expostas no item acima, o Pregoeiro poderá decidir, 

justificadamente, pela suspensão do Pregão, para melhor avaliação das regras 

editalícias e aspectos pertinentes ao preço cotado, podendo também optar pela repetição 

do procedimento. 

 

9.14 - Após a fase de lances, se a proposta melhor classificada não tiver sido 

apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e houver proposta de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) 

superior à melhor proposta classificada, estará configurado o empate ficto/virtual. 

Neste caso, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

a) a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá, no prazo de 

5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior a do licitante melhor 

classificado e, se atendidas as exigências deste edital, ser considerada vencedora do 

certame; 
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b) não sendo considerada vencedora do certame a Microempresa ou a Empresa de Pequeno 

Porte melhor classificada, na forma anterior, em havendo outras empresas licitantes de 

mesma natureza que tenham ofertado propostas que se enquadram no limite do empate 

ficto/virtual, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; 

 

c) a empresa convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) 

minutos, concedidos pelo Pregoeiro, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da 

Lei Complementar nº 123/2006; 

 

d) na hipótese de não contratação nos termos previstos acima, o procedimento 

licitatório prossegue com as demais empresas licitantes. 

 

10 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

10.1 - Para promover a habilitação no procedimento, a empresa licitante deverá 

apresentar os documentos abaixo relacionados. 

 

10.2 - Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original ou por 

qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção 

dos extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação. 

 

10.3 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos 

originais sejam apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação, 

quando da etapa do CREDENCIAMENTO. 

 

10.4 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b)  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente  

registrado  e  suas alterações(ou última alteração consolidada), em se tratando de 

sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de 

eleição de seus administradores; 

 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 

 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento expedido no país. 

 

10.5 - REGULARIDADE FISCAL 

 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

 

b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal - certidão conjunta negativa de 

débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive 

as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 11 

da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991; 

 

c) prova de regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa; 

 

d) prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa; 

 

e) prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

 

f) prova de regularidade com a Justiça do Trabalho, através de certidão negativa ou 

certidão positiva com efeito de negativa. 
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10.5.1 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para fins de 

habilitação deverão conter o nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ 

e endereço respectivo, observando-se que: 

 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

 

c)  se a licitante for matriz, e a executora do contrato for filial, a documentação 

deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 

 

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

10.5.2 - Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa 

matriz quanto as filiais (INSS e PGFN/RFB). 

 

10.5.3 - O Pregoeiro e a equipe de apoio durante a análise dos documentos de 

habilitação procederão a validação das certidões negativas/positivas apresentadas nos 

sites dos órgãos oficiais (RECEITA FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PREVIDÊNCIA SOCIAL, SECRETARIAS DA FAZENDA E TRIBUNAL SUPERIOR 

DO TRABALHO). 

 

9.5.4 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão 

expedidor deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data 

de abertura do Pregão. 

 

10.6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

10.6.1 - Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da empresa 

licitante, fornecido(s) por empresa, órgãos ou entidades da Administração Pública, que 

comprove(m) a aptidão para o fornecimento compatível com as características indicadas 

no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO 1. 

 

10.6.2 - O(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s) em papel timbrado da entidade 

contratante, assinado por seu representante legal, discriminando o teor da contratação 

e os dados da empresa contratada. 

 

10.6.3 - A COMPROVAÇÃO DA REDE DE POSTOS SERÁ FEITA NA FORMA DO ITEM 4.6 DO TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

 

10.7 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

10.7.1 - Apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício 

(DRE) do último exercício social, já exigíveis na forma da Lei, certificado por 

contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente, contendo 

termo de abertura, encerramento e registro no órgão competente, extraídos do livro 

diário, comprovando a boa situação financeira da licitante, podendo ser atualizado por 

índices oficiais na hipótese de encerrados há mais de 03 (três) meses da data de sua 

apresentação, vedada a substituição por Balancetes e Balanços provisórios. 

 

10.7.2 - Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de 

Balanço, na forma da Lei nº 6.404/1976, cópias da publicação de: 

 

a) Balanço Patrimonial; 

 

b) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); 

 

c) Demonstração dos Fluxos de Caixa. A companhia fechada com patrimônio líquido, na 

data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será obrigada à 

apresentação da demonstração dos fluxos de caixa; 
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d) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido ou a Demonstração dos Lucros ou 

Prejuízos Acumulados; 

 

e) Notas explicativas do balanço. 

 

10.7.3 - Para outras empresas: 

 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, registrados na Junta 

Comercial; 

 

b) Cópia do termo de abertura e de encerramento do livro Diário, devidamente registrado 

na Junta Comercial. 

 

10.7.4 - Somente será habilitada a licitante que apresentar no Balanço Patrimonial, os 

seguintes índices: Índice de Liquidez Geral – ILG e Índice de Liquidez Corrente - ILC 

igual ou maior que 1,00 (um). 

 

10.7.5 - As fórmulas para o cálculo dos índices referidos acima são as seguintes: 

 

 

Índice de Liquidez Corrente (LC)  

Ativo Circulante  

LC = __________________________  

Passivo Circulante 

 

 

Índice de Liquidez Geral (LG)  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

LG = __________________________________________________________  

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

 

Índice de Solvência Geral (SG)  

Ativo Total  

SG = _____________________________________________________________  

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

 

10.7.6 - A licitante que apresentar resultado menor do que 1,00 (um), em qualquer dos 

índices referidos acima, deverá comprovar patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º 

e 3º do artigo 31 da Lei nº 8.666/1993, como exigência imprescindível para sua 

habilitação. 

 

10.7.7 - A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10 % (dez por cento) do 

valor estimado para a contratação, conforme determina a Lei nº 8.666/1993, admitida a 

atualização para a data de apresentação da proposta, através de índices oficiais. 

 

10.7.8 - A comprovação dos índices referidos no item 10.7.4, bem como do patrimônio 

líquido aludido no item 10.7.6, deverão se basear nas informações constantes nos 

documentos listados no item 10.7.1, constituindo obrigação exclusiva do licitante a 

apresentação dos cálculos de forma objetiva, conforme o ANEXO 6 – APRESENTAÇÃO DE 

ÍNDICES CONTÁBEIS (MODELO). 

 

10.7.9 - Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias, anteriores à data fixada 

para a sessão de abertura da licitação. 

 

10.7.10 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os 

documentos exigidos neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do 
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contrato, sem prejuízo para a exigência de apresentação dos documentos relativos à sua 

matriz. 

 

 

10 - RECURSOS 

 

10.1 - Declarada a licitante vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) 

dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo 

intimadas para em 03 (três) dias apresentarem contrarrazões, que começarão a correr do 

término do prazo concedido a recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

 

10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da empresa licitante importará na 

decadência do direito de recurso. 

 

10.3 - Os recursos e as contrarrazões deverão ser impressos, contendo a razão social, o 

CNPJ, o endereço, o telefone e o e-mail da empresa licitante, estar rubricado em todas 

as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado. 

 

10.4 - Os recursos e as contrarrazões devem ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados 

no Secretaria de Administração do Município de São José da Lagoa Tapada. 

 

10.5 - Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 

para responder pela empresa licitante. 

 

10.6 - As intenções recursais relativas a recursos não admitidos e recursos rejeitados 

pelo Pregoeiro deverão ser dirigidas ao Prefeito do Município de São José da Lagoa 

Tapada, através de protocolo na Secretária de Administração, nos mesmos moldes do item 

3. 

 

10.7 - O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

 

11 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1 - Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública do Pregão com o registro das 

empresas licitantes credenciadas, das propostas de preço escritas e verbais, conforme a 

ordem de classificação, da análise dos documentos de habilitação, dos recursos 

interpostos, além de outros fatos pertinentes. 

 

11.2 - A adjudicação do objeto do Pregão é atribuição do Pregoeiro, exceto quando 

houver manifestação de recurso, hipótese em que a adjudicação caberá ao Prefeito do 

Município de São José da Lagoa Tapada. 

 

11.3 - A homologação do Pregão cabe ao prefeito do Município de São José da Lagoa 

Tapada. 

 

12 - RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

 

12.1 - Os pagamentos serão efetuados conforme previsto na minuta contratual (Anexo 8 do 

Edital) 

 

12.2 - A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de 

CREDENCIAMENTO e acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

12.3 - Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que 

modifique as informações registradas no Pregão, deverá ser comunicada ao Município de 

São José da Lagoa Tapada, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade 

competente. 
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12.4 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) 

será(ão) devolvido(s) à empresa contratada para correção, ficando estabelecido que o 

prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento, 

devidamente corrigido. 

 

12.5 - O Município de São José da Lagoa Tapada poderá deduzir do pagamento importâncias 

que a qualquer título lhe forem devidos pela empresa contratada, em decorrência de 

descumprimento de suas obrigações. 

 

12.6 - O pagamento referente ao valor da nota fiscal somente será feito mediante 

empenho prévio, sendo expressamente vedada à empresa contratada a cobrança ou desconto 

de duplicatas por meio da rede bancária ou de terceiros. 

 

12.7 - Para a efetivação do pagamento a licitante deverá manter as mesmas condições 

previstas neste edital no que concerne a proposta de preço e a habilitação. 

 

13 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

13.1 - A empresa licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no 

edital, sujeitando- se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos 

artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, conforme o disposto: 

 

a) Multa de 1% (um por cento) por dia, incidente sobre o valor mensal devido pelo 

Município de São José da Lagoa Tapada, nos casos de indisponibilidade quanto a 

utilização do sistema de gerenciamento; 

 

b) impedimento do direito de licitar e contratar com o Município de São José da Lagoa 

Tapada por um período de até 02 (dois) anos, no caso de apresentação de declaração ou 

documento falso, recusa quanto a assinatura do contrato administrativo ou pela recusa 

quanto ao fornecimento dos cartões; 

 

13.2 - A aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de 

impedimento de licitar ou contratar. 

 

13.3 - Caso a CONTRATADA se recuse a receber a Ordem de Serviço, a prestar os serviços 

objeto desta licitação, a atender ao disposto neste Termo de Referência, aplicar-se-á o 

previsto no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002, devendo as licitantes remanescentes ser 

convocadas na ordem de classificação de suas propostas na etapa de lances. 

 

13.4 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo Município de São José da 

Lagoa Tapada após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a 

defesa prévia. 

 

13.5 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a 

espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega 

das razões de defesa. 

 

13.6 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a 

contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo 

estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993. 

 

14- DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, efetuar diligências 

destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, sendo vedada às empresas 

licitantes a juntada posterior de informações ou documentos que deveriam ter sido 

apresentados para fins de credenciamento, classificação e habilitação. 
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14.2 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, solicitar 

informações complementares. 

 

14.3 - É facultado ao Pregoeiro solicitar a contribuição de outros servidores para 

subsidiar a análise técnica de qualquer objeto licitado. 

 

14.4 - Cabe ao Pregoeiro solucionar os casos omissos do edital com base no ordenamento 

jurídico vigente e nos princípios de Direito Público 

 

14.5 - A empresa licitante é responsável pela veracidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase do Pregão, cabendo responsabilização na 

esfera civil, penal e administrativa pela prática de atos fraudulentos. 

 

14.6 - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte: 

 

 

São José da Lagoa Tapada - PB, 22 março de 2019. 

 

 

 

____________________________________ 

JOAO JUCELIO SILVA DO VALE 

Pregoeiro Oficial 
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ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2018 

 

 

1. DA DESCRICAO DOS OBJETOS 

 

1.1- Contratação de empresa especializada para implantação e operação de um sistema 

informatizado e integrado para gestão de frota de veículos para gerenciamento dos 

serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores e serviços gerais 

de oficina mecânica, elétrica, funilaria, suspensão, retífica e peças, pneus e 

acessórios em geral em rede de serviços especializada, conforme o especificado do TERMO 

DE REFERENCIA – ANEXO 1 deste Edital. 

 

A empresa será a mediadora entre o Município e a loja de peças automotivas e/ou 

serviços, não tendo a obrigatoriedade de entrega de peças. 

 

O objeto compreende: implantação do sistema (software) de gerenciamento integrado, 

treinamento de pessoal e fornecimento os demais equipamentos necessários à sua 

operação, oferecendo relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção 

preventiva e corretiva dos veículos da frota. 

 

 

2. DO OBJETIVO 

2.1 - A contratação visa à   prestação de serviço de gerenciamento de manutenção 

preventiva e corretiva para a frota de veículos do Município de São José da Lagoa 

Tapada por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, nos termos do Art. 

57, II, da Lei 8.666/93. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

3.1.Os veículos/máquinas pertencentes ao patrimônio da prefeitura Municipal de SÃO 

JOSE DA LAGOA TAPADA/PB necessitam de manutenção preventiva e corretiva para seu 

perfeito funcionamento, tendo em vista, o desgaste natural pelo tempo e a utilização 

dos mesmos em atividades institucionais. 

3.2.Visando a melhor qualidade no trato com o bem público, maior eficiência, 

celeridade, economicidade, controle, precisão das informações e redução do tempo de 

compilação e análise de dados;  

3.3.Reduzir os custos em face da possibilidade de haver mais de um estabelecimento 

credenciado para a mesma atividade, o que permite uma relação de competição entre 

eles, provocando vantagens econômicas e financeiras aos cofres públicos; 

3.4.Aprimorar a qualidade dos serviços que envolvem a manutenção e funcionalidade da 

frota de veículos/máquinas. 

3.5.Alcançar condições ideais para desenvolver uma regular manutenção preventiva e 

corretiva dos veículos/máquinas, através de um controle mais eficiente desses 

serviços; 

3.6.Permitir maior agilidade e dinamismo na prestação dos serviços de transporte; 

 

3.7.Por se tratar de serviços que sua interrupção ou descontinuidade afeta 

diretamente a atividade fim, assim tornando-se evidente a necessidade de uma 

contratação de natureza continuada nos termos do inciso II, do artigo 57 da Lei 

8.666/93. 

 

3.8   -  A forma da prestação do serviço, com controle por sistema automatizado de 

manutenção preventiva e corretiva mediante autorização eletrônica, propicia vantagens à 

administração, conforme seguem: 

 

• Maior controle e aprimoramento dos serviços; 

• Melhoria da operacionalidade; 
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• Maior transparência das operações; 

• Diminuição da burocracia para liberação dos serviços; 

• Coleta de dados no ato da execução do serviço inclusive do hodômetro; 

• Acompanhamento diário dos gastos por veículo; 

• Redução dos custos operacionais e de controle. 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

 

4.1- Demonstrativo estimado do quantitativo. 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. 
Valor Estimado do 

Dispêndio P/ 12 MESES 
TOTAL 

1 
Manutenção de veículos, com reposição de peças e 
Acessórios. UND. 1 425.030,00 425.030,00 

2 
Taxa de Administração pelo gerenciamento dos 
Serviços ( %) UND. 1 0,5% 2.125,15 

 TOTAL com taxa de administração    427.155,15 

 

 

4.2 - Relação de Veículos pertencentes à frota do Município. 

 

ITEM 
 VEÍ./MODELO PLACA MARCA ANO SITUAÇÃO  

 
COMBUSTÍVEL 

01 ÔNIBUS OGF-7420 VOLKSWAGEN 2013 PRÓPRIO B S -10 

02 ÔNIBUS OGF-7430 VOLKSWAGEN 2013 PRÓPRIO B S -10 

03 ÔNIBUS OXO-2205 VOLKSWAGEN 2013 PRÓPRIO B S -10 

04 ÔNIBUS NQA-6694 VOLKSWAGEN 2011 PRÓPRIO B S -10 

05 MICRO-ÔNIBUS NKJ-3890 IVECO 2009 PRÓPRIO B S -10 

06 MICRO-ÔNIBUS OFC-1909 IVECO 2012 PRÓPRIO B S -10 

07 MICRO-ÔNIBUS OGC-4649 IVECO 2013 PRÓPRIO B S -10 

08 TRATOR DE PNEU XXXXXXXX NEW HOLLAND 2009 PRÓPRIO B S -10 

09 TRATOR DE ESTEIRA XXXXXXXX NEW HOLLAND 2013 PRÓPRIO B S -10 

11 R/ ESCAVADEIRA XXXXXXXX CATERPILLAR 2013 PRÓPRIO B S -10 

12 MT. NIVELADORA XXXXXXXX CATERPILLAR 2013 PRÓPRIO B S -10 

13 PA CARREGADEIRA XXXXXXXX HIUNDAY  2013 PRÓPRIO B S -10 

14 CAMINHÃO PIPA NQE-7991 INTERNACIONAL 2013 PRÓPRIO B S -10 

15 CAÇAMBA QFG-2357 INTERNACIONAL 2013 PRÓPRIO B S -10 

16 MOTO CG FAN 160  HONDA 2017 PRÓPRIO GASOLINA 

17 MOTO -  CG -150 MOF-7674 HONDA 2009 PRÓPRIO GASOLINA 

18 MOTO – CG- 125 
CARGO OGG-2725 HONDA 

2013 
PRÓPRIO GASOLINA 

19 MOTO-  CG- 125 
CARGO OGG-2735 HONDA 

2013 
PRÓPRIO GASOLINA 

20 PALIO FIRE WEY NQK-4671 FIAT 2015 PRÓPRIO ALCO/GASOLI
NA 

21 PALIO FIRE WEY QFU-4498 FIAT 2015/20
16 

PRÓPRIO ALCO/GASOLI
NA 

22 VW/NOVO GOL 
TRACK MCV 

QFU6874 VW 2017/20
18 

PRÓPRIO ALCO/GASO 

23 VW/NOVO GOL 
TRACK MCV 

QFU6894 VW 2017/20
18 

PRÓPRIO ALCO/GASO 

24 FIAT/STRADA FIRE HWW-1053 FIAT 2005 LOCADOS  
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CE GASOLINA 

25 FIAT/SIENA 
ATTRACTIV 

OFY-0857 FIAT 2013/ 
2014 

LOCADOS  
ALCO/GASO 

26 FIAT/DUCATO QFJ-1136 FIAT  LOCADOS B S -10 

27 CAM/D-20 BTU-3916 CHEVROLET  LOCADOS B S -10 

28 CAM/D-20 BTE-0142 CHEVROLET  LOCADOS B S -10 

29 I/NISSAN FRONTIER 
LEATX4 

QGQ3007 NISSAN 2017 LOCADOS B S -10 

30 I/MB 415SPRINTER 
VER AMB 

OFZ-4732 M.BENZ 2017/ 
2018 

PRÓRIO B S -10 
 

31 I/M.BENZ 
RIBEIRAUTO AMB 

QSE-1436 M.BENZ 2018/20
19 

PRÓRIO B S -10 
 
 

32 IVECO/DAILY 
50C17MINIBUS 

QSJ-3270 IVECO 2018/ 
2019 

PRÓRIO B S -10 
 
 

33 FORD/KA SE PLUS 
1.0 HAB 

OFZ-4642 FORD 2017/20
18 

PRÓRIO ALCO/GASO 

34 FORD/KA SE PLUS 
1.0 HAB 

OFZ-4692 FORD 2017/20
18 

PRÓRIO ALCO/GASO 

35 FIAT/FIORINO HD 
WK E 

QSB8697 PRÓRIO 2018 PRÓRIO ALCO/GASO 

 
36 

FIAT/FIORINO HD 
WK E 

QSB8707 PRÓRIO 2018 PRÓRIO ALCO/GASO 

 

4.3 - A prestação de serviços incluirá a utilização de tecnologia de cartão magnético 

com administração e controle(auto-gestão) de manutenção preventiva e corretiva dos 

veículos e sistema informatizado para acompanhamento, buscando a eliminação de 

desperdícios; 

 

4.5 - A prestação dos serviços deverá ser efetuada nos municípios do Estado da Paraíba, 

CEARA, RIO GRANDE DO NORTE E PERNAMBUCO onde houver fornecedores de autopeças e 

oficinas cadastradas e disponibilidade, nas condições constantes no presente Termo de 

Referência; 

 

4.6- A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar, em até 15 dias úteis após a publicação 

do resumo do contrato no Diário Oficial do Estado, no mínimo, 02 (duas) fornecedores de 

autopeças e oficinas em cada um dos seguintes municípios: 

 

SOUSA E CAJAZEIRAS. 

 

4.7 Nos demais municípios, a contratada devera disponibilizar, no mesmo prazo, no 

mínimo 02 (duas fornecedores de autopeças e oficinas em cada um dos seguintes 

municípios: 

 

JOÃO PESSOA, 

CAMPINA GRANDE 

PATOS 

JUAZEIRO DO NORTE - CE 

RECIFE-PE 

NATAL- RN 

FORTALEZA - CE  

MOSSORÓ - RN 

CAICÓ – RN 

CRATO - CE 
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5. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1- Os serviços objeto deste Termo de Referência compreendem: 

 

a) Disponibilização de sistema de gerenciamento integrado, oferecendo relatórios 

gerenciais de controle das despesas com manutenção preventiva e corretiva de 

veículos automotores e serviços gerais de oficina mecânica, elétrica, funilaria, 

suspensão, retífica e peças, pneus e acessórios em geral em rede de serviços 

especializada. 

 

 

b) Disponibilização de sistemas operacionais para processamento das informações nos 

equipamentos periféricos do sistema destinados aos terminais; 

 

c) Disponibilização de cartões eletrônicos, que viabilizem o gerenciamento de 

informações da frota, sendo um para cada veículo; 

 

d) Informatização dos dados com os gastos com manutenção e reposição peças e 

assessórios, pneus,  custos de oficina, identificação do veículo, identificação do 

portador, datas, horários e tipos de serviços 

 

e) Processo de consolidação de dados e emissão de relatórios, via web, para o gestor do 

contrato indicado pelo Município de São José da Lagoa Tapada; 

 

f) Da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva; 

 

g) O sistema deverá possibilitar ao gestor designado pelo Município de São José da 

Lagoa Tapada o bloqueio, desbloqueio e troca de senha; 

 

h) Ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Município de São José da Lagoa 

Tapada sobre a CONTRATADA não eximirá a mesma de total responsabilidade quanto à 

execução dos referidos serviços; 

 

5.2.Da Manutenção Preventiva 
 

5.2.1.Compreenderá o exame do veículo/máquina em condições de uso e funcionamento, 

visando identificar e prevenir a ocorrência de possíveis defeitos. Estes serviços 

constam de verificação da parte elétrica, eletrônica, motor, suspensão, vidros, 

cambagem, substituição de pneus, balanceamento, alinhamento, sistema de refrigeração, 

ar-condicionado, serviços de tapeçaria, estofamento, mecânica em geral e outros, tudo 

de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para cada veículo/máquina. 

Compreende ainda teste geral de funcionamento, bem como laudo técnico da condição do 

veículo; 

 

5.2.2. São exemplos de manutenção preventiva 

 

a) Aplicação de películas; 
b) Alinhamento e balanceamento de rodas; 

c) Reposição de palhetas de limpador, correias de alternador/gerador; substituição 
de itens do motor; limpeza de motor e de bicos injetores; 

d) Regulagem de bombas e bicos injetores; 
e) Troca de lonas e pastilhas de freio, mangueiras; 
f) Outros serviços constantes no manual dos veículos/equipamentos. 

g) Troca de pneus. 
 

5.3 - Manutenção Corretiva e Pesada 
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5.3.1 É aquela destinada a remover os defeitos apresentados pelos veículos/máquinas, 

compreendendo, reparação, substituição de peças, restauração de componentes e todas 

as atividades necessárias à garantia do perfeito funcionamento do veículo/máquina e 

ou implemento defeituoso, conforme os manuais e normas técnicas específicas. 

 

5.3.2.Compreenderão os serviços na parte elétrica, eletrônica, motor, suspensão, 

balanceamento, vidros, alinhamento, sistema de refrigeração, ar-condicionado, 

serviços de tapeçaria, estofamento, mecânica em geral, e outros, inclusive teste 

geral; 

 

5.3.3.São exemplos de manutenção corretiva: 

 

a) Serviços de retífica de motor; montagem e desmontagem de jogo de embreagem; 
b) Serviços de instalação elétrica; 
c) Serviços do sistema de injeção eletrônica; 
d) Capotaria; tapeçaria; funilaria e pintura; 
e) Serviços no sistema de arrefecimento; 
f) Serviços no sistema de ar condicionado; 

g) Reboque de veículos; 

h) Entre outros da espécie. 
 

5.4 - Serviços especializados em transporte por guinchamento em suspenso para 

remoções e socorro mecânico. 

 

 

5.5 - Os fornecedores de autopeças e oficinas credenciados deverão prestar os serviços 

no mínimo de segunda-feira a sábado das 7 às 20h.; 

 

5.6 – A CONTRATADA é a única responsável pelo pagamento as redes credenciadas, 

decorrentes do fornecimento de peças, pneus, acessórios e mão de obra, ficando claro 

que o CONTRATANTE não responde solidária ou subsidiariamente por esse pagamento; 

 

5.7 - Outros veículos poderão ser incorporados à relação, caso haja aumento da frota do 

Município de São José da Lagoa Tapada, bem como poderá haver supressões, em virtude de 

alienações ou fatos equivalentes.  

 

5.8- A CONTRATADA deverá disponibilizar fornecedores de autopeças e oficinas para 

prestação de serviços nas cidades indicadas nos itens 4.6 e 4.7; 

 

 

5.9 – A Contratada disponibilizar à CONTRATANTE, no mínimo, 03 (três) pesquisas de 

mercado de fornecedores de autopeças, pneus, oficinas mecânicas e congêneres, etc, para 

comprovação da vantagem do preço de cada intervenção no prazo máximo de 72 (setenta e 

duas) horas, para fins de autorização dos serviços. 

 

5.10 - Sobre o valor da nota fiscal haverá incidência da Taxa de Desconto, conforme o 

resultado da licitação.  

  

6. DA GARANTIA PELOS SERVIÇOS 

6.1 -  Será   exigida a prestação garantia contratual nos termos do artigo 56 da Lei nº 

8.666/1993, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global estimado do Contrato; 

 

6.2 -A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, contados da publicação do resumo do Contrato no Diário Oficial do Estado, os 

documentos relativos à modalidade da prestação da garantia; 

6.3 -A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de penalidades e bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite 

de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a título de garantia; 
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6.4- No caso de prorrogação do prazo de vigência do Contrato, a CONTRATADA deverá 

atualizar os documentos relativos à garantia, nos mesmos moldes do estabelecido no item 

6.2; 

6.5 - A garantia prestada será restituída ou liberada após o cumprimento integral de 

todas as obrigações contratuais, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 

7. DA AMOSTRA   

 

7.1 – Não se aplica. 

 

8. DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

 

8.1- Local de entrega dos cartões magnéticos e da listagem dos postos credenciado: Sede 

da Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada, localizado na Rua Francisca Tomaz 

da Silva, 54 – Centro – São José da Lagoa Tapada, em dias úteis, no horário de 07:30h 

às 11:30h, mediante agendamento com os servidores do Município de São José da Lagoa 

Tapada; 

 

8.2- Prazos: 

 

8.2.1-  Da entrega dos cartões magnéticos: 10 (dez) dias úteis após a publicação do 

resumo do contrato no Diário Oficial do Estado; 

 

8.2.2- Da entrega da listagem dos fornecedores de autopeças e oficinas credenciados: 

até 15 dias úteis após a publicação do resumo do contrato no Diário Oficial do Estado. 

 

8.2.2.1-  A disponibilização da listagem das redes de fornecedores de autopeças e 

oficinas credenciados poderá ser feita de forma física ou eletrônica. 

 

8.3 - Qualquer fato que impossibilite o cumprimento dos prazos aqui estabelecidos 

deverá ser comunicado formalmente pela CONTRATADA ao Setor de Gestão de Contrato do 

Município de São José da Lagoa Tapada, devendo, quando for o caso, informar os novos 

prazos para cumprimento das obrigações, para posterior deliberação. 

 

9. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

 

9.1- Os procedimentos de fiscalização abrangem todas as rotinas necessárias à boa 

execução do Contrato; 

 

9.1.1- O CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo a 

assegurar o efetivo cumprimento da execução do escopo contratado, cabendo, também 

realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando a 

avaliação periódica. 

 

9.2- O fiscal do contrato deverá anotar todas as ocorrências relacionadas com a 

execução dos serviços em registro próprio, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas observadas, conforme as previsões deste Termo; 

 

9.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

 

9.4 - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município de São José da 

Lagoa Tapada e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer 

irregularidade; 

 

9.5 - Na etapa de liquidação de despesas a fiscalização verificará a regularidade 

fiscal dos estabelecimentos que forneceram produtos e prestaram serviços ao 

CONTRATANTE. Caso não seja constatada a regularidade fiscal, o responsável pelo 

acompanhamento da execução do contrato poderá solicitar a troca do estabelecimento. 
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10. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 - A execução do contrato será acompanhada por servidor designado pela 

Administração Municipal, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização do contrato e a 

certificação da nota fiscal correspondente aos produtos fornecidos e serviços 

prestados. 

 

11. DAS OBRIGAÇOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

11.1- A CONTRATADA obriga-se a: 

 

11.1.1 - Executar integralmente os serviços contratados, em conformidade com as 

especificações técnicas e legislação vigente; 

 

11.1.2 - Disponibilizar rede de fornecedores de autopeças e oficinas que atenda aos 

padrões conforme os serviços contratados; 

 

11.1.2.1 - Caso os serviços seja recusado, deverá ser substituído no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas, contadas a partir do recebimento pela CONTRATADA da   

formalização da recusa pelo CONTRATANTE, arcando a CONTRATADA com os custos dessa 

operação, inclusive os de reparação. 

 

11.1.3 - Designar um preposto, aceito pela Administração, para representá-la na 

execução do contrato, informando nome completo, CPF, e-mail e telefone de contato e do 

substituto em suas ausências; 

 

11.1.4 - Não transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, o Contrato, nem 

subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada, sem anuência do CONTRATANTE; 

 

11.1.5 - Responsabilizar-se pelo pagamento as redes credenciadas, decorrentes da 

prestação de serviços, ficando claro que o CONTRATANTE não responde solidária ou 

subsidiariamente por esse pagamento; 

 

11.1.6 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e 

qualificação na fase da licitação; 

 

11.1.7- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados; 

 

11.1.8 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo dessa responsabilidade, a fiscalização do contrato em seu acompanhamento; 

 

11.1.9 - Ministrar treinamento objetivando a capacitação de pessoal para todos os 

condutores e gestores envolvidos na utilização do Sistema; 

 

11.1.10 – Comunicar ao CONTRATANTE, quando da transferência e/ou retirada e 

substituição de empresas credenciadas; 

 

11.1.11 - Atender, de imediato, às solicitações do CONTRATANTE quanto às substituições   

de empresas não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos 

serviços; 

 

11.1.12- Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente ao 

CONTRATANTE quaisquer fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom 

andamento ou o resultado final dos serviços; 

 

11.1.13 - Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pelo CONTRATANTE, por 

meio de pessoa devidamente credenciada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
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para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com os serviços 

contratados; 

 

11.1.14 -  Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do contrato; 

 

11.1.15 – Substituir a empresa credenciada, a pedido do CONTRATANTE, nos casos de 

problemas reiterados com os fornecimentos e prestações de serviços, assim como nos 

casos de não comprovação da regularidade fiscal por prazo superior a 45 (quarenta e 

cinco) dias corridos. 

 

11.2- A CONTRATADA, obriga-se ainda a: 

 

11.2.1- Fornecer cartões magnéticos personalizados para cada veículo e condutor, sem 

ônus adicionais, acompanhado da respectiva senha de utilização, bem como fornecer 

cartões extras, sem custo adicional, caso ocorra acréscimo da quantidade de veículos e 

ou dos condutores autorizados. A identificação dos veículos deverá ser feita pela placa 

e a dos condutores por meio de senha confidencial e individual; 

 

11.2.2 - Fornecer uma via do comprovante da operação emitida pela máquina do cartão de 

abastecimento, constando, placa do veículo, quilometragem, nome do condutor ou número 

de registro funcional, quantitativo de peças e serviços, valor, hora e data; 

 

11.2.3 -  Fornecer acesso eletrônico (via internet) para que o CONTRATANTE tenha 

condições de: 

 

a) acessar o relatório gerencial e operacional da frota; 

b) efetuar bloqueio, desbloqueio, cancelamento dos cartões; 

c) alterar limites; 

d) substituir senha; 

e) solicitar cartões; 

e) cadastrar condutores. 

 

11.2.4 - Adotar medidas de segurança que evitem fraude nos sistemas de gestão, 

resguardando que os cartões não sejam utilizados por terceiros nem tão pouco clonados e 

ainda que as senhas registradas no sistema não sejam quebradas mantendo o sigilo e 

segurança das transações efetuadas. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 

12.1- O CONTRATANTE obriga-se a: 

 

12.1.1- Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados; 

 

12.1.2 - Efetuar os pagamentos com pontualidade nas condições pactuadas, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências contratuais e legais, podendo rejeitar no 

todo ou em parte os serviços executados e materiais fornecidos em desacordo com o 

contratado; 

 

12.1.3 - Notificar por escrito, à CONTRATADA, na ocorrência de eventuais imperfeições e 

falhas no curso de execução da prestação de serviços objeto desta licitação, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas; 

 

12.1.4 - Solicitar ao preposto sempre que necessário, a adoção de medidas efetivas de 

correção ou adequação do fornecimento e serviços prestados pela CONTRATADA; 

 

12.1.5 - Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários à realização 

do objeto contratual; 

 

12.1.6 - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

serviços, dentro das normas contratuais e legais; 
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12.1.7 - Fornecer à CONTRATADA todos os dados cadastrais dos veículos e condutores; 

 

12.1.8 - Comunicar à CONTRATADA qualquer acréscimo, substituição ou retirada de 

veículos da frota do Município de São José da Lagoa Tapada no prazo máximo de 10 (dez) 

dias. 

 

12.1.9 - Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, 

em especial quanto à aplicação de sanções e alterações do mesmo. 

 

13. DAS PENALIDADES 

 

13.1 -  A CONTRATADA   deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a 

contratação, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7ª da Lei nº 10.520/ 2002 

e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a saber: 

 

a) Advertência, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que não 

gerem prejuízo para o Município de São José da Lagoa Tapada; 

 

b) Multa de 1% (um por cento) por dia, incidente sobre o valor mensal devido pelo 

Município de São José da Lagoa Tapada, nos casos de indisponibilidade quanto a 

utilização do sistema de gerenciamento; 

 

c) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o Município de São 

José da Lagoa Tapada por um período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto a 

assinatura do contrato administrativo ou disponibilização do sistema de gerenciamento; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

nos casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os 

objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de 

documentos ou emissão de declaração falsa. 

 

13.2 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei 

nº 8.666/1993; 

 

13.3 -  As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo Município de São José 

da Lagoa Tapada após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a 

defesa prévia; 

 

13.4 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a 

espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega 

das razões de defesa; 

13.5 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05(cinco) dias úteis a contar 

da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no 

art. 110 da Lei nº 8.666/1993; 

 

13.6 - A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao 

Prefeito do Município de São José da Lagoa Tapada, facultada a defesa do interessado no 

respectivo processo, no prazo de 10  (dez) dias da abertura de vista, podendo a 

reabilitação  ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

 

14. DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

14.1- Os pagamentos mensais serão efetuados mediante o fornecimento ao Município de 

NOTA FISCAL, juntamente com o relatório gerencial das despesas emitido pela CONTRATADA, 

bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a habilitação no 

procedimento licitatório. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão 

encaminhados para processamento e pagamento no prazo de 20 (vinte) dias corridos após   

a respectiva apresentação; 
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14.2- Após o prazo acima, será pago multa financeira nos seguintes termos: 

 

 

VM = VF x  0,33    x  ND 

100 

 

Onde: 

V.M. =Valor  da Multa Financeira. V.F. 

=Valor  da Nota Fiscal. 

N.D = Número de dias em atraso. 

 

 

14.3- A NOTA FISCAL deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de 

CREDENCIAMENTO e acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 

 

14.4 - Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que 

modifique as informações registradas no certame, deverá ser comunicado ao Município, 

mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente; 

 

14.5 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal (ais), ou outra 

circunstância impeditiva, o(s) mesmo(s) ficarão aguardando providências da empresa 

CONTRATADA para correção; o recebimento definitivo será suspenso,  ficando  

estabelecido   que  o  prazo  para pagamento será contado a partir da data da 

regularização da pendência; 

14.6  - No texto da NOTA FISCAL deverão constar, obrigatoriamente, o número do 

contrato, o(s) objeto( s), os valores unitários e totais, conforme disposto no item 

14.1.1; 

 

14.7 - O Município poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe 

forem devidos pela empresa CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas 

obrigações; 

14.8 - O pagamento referente ao valor da NOTA FISCAL será feito por Ordem 

Bancária/Transferência bancária. 

 

14.9 - Para a efetivação do pagamento a licitante deverá manter as mesmas condições 

previstas neste edital no que concerne a proposta de preço e a habilitação; 

 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1- As despesas decorrentes da execução deste objeto correrão à conta da Atividade 

2018, Elemento de despesa   3.3.90.39 do orçamento da Prefeitura Municipal de São José 

da Lagoa Tapada. 

 

16. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 

16.1-  Preço Estimado:  O valor total estimado do contrato é de R$ 425.030,00 

 

16.1.1- O valor do contrato é estimativo, podendo não ser utilizado na sua totalidade 

pelo Município de São José da Lagoa Tapada; 

 

16.1.2 - O valor de referência acima servirá para a oferta da Taxa de Administração ou 

Percentual de Desconto da proposta e etapa de lances. Este valor foi obtido com base na 

estimativa do ano de 2018. 

 

16.1.3 -  A Taxa de Administração ou Percentual de Desconto, ofertado pela empresa 

vencedora, será fixo e terá sua validade durante a vigência contratual, ressalvadas as 

hipóteses de negociação ou reequilíbrio econômico-financeiro. 
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16.2. - Será vencedora da licitação a empresa que atender às exigências deste Termo de 

Referência, às exigências legais e ofertar a menor despesa operacional para a 

contratação; 

 

16.3 - Será vencedora da licitação a empresa que atender às exigências deste Termo de 

Referência, às exigências legais e ofertar a MENOR DESPESA OPERACIONAL PARA A 

CONTRATAÇÃO; 

 
16.4 - Na proposta deverão estar incluídas todas as despesas diretas ou indiretas 

relacionadas com a contratação; 

 

16.5 - O valor aceito para contratação deverá estar compatível com o valor de mercado, 

estabelecido através de pesquisa de preços e expresso no mapa comparativo de preços; 

 

16.6 – A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 

(sessenta) dias. 

 

17. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Secretaria de Administração, senhor Carlos Antonio de Braga Sá  

 

 

 

São José da Lagoa Tapada, 22 de Março de 2019 

 

 

 

____________________________________ 

ANTONIO TOMAZ NETO 

Chefe da Divisão de Transporte 

 

 

  

 

 

APROVO este Termo de Referência 

 

Em ______ de ______________________ de ______ 

 

 

_____________________________________ 

CLÁUDIO ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA 

Prefeito 
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ANEXO 2 

TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

 

 

 

 

 

Através deste termo de credenciamento a empresa ________________________ constitui como 

representante o Sr.(a) _______________________, portador(a) do documento de identidade 

nº ________ e inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, para participar da licitação 

acima referenciada, outorgando plenos poderes para pronunciar em seu nome, formular 

proposta comercial, assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas, 

interpor recurso e praticar todos os atos inerentes ao certame.  

 

São José da Lagoa Tapada, ____ de ________________ de 2019.  

 

 

 

____________________________________ 

Nome e assinatura com firma reconhecida do representante legal da empresa 

Empresa: _______________________ 

CNPJ nº ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: No momento do credenciamento deverá ser apresentado o estatuto, o contrato social 

ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder a 

representação da empresa. 
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ANEXO 3 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2019 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, 

por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____________________, portador(a) do 

documento de identidade nº _______________, inscrito(a) no CPF sob o nº 

_______________, declara sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para 

qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme art. 3º 

da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do 

§ 4º do referido artigo.  

 

São José da Lagoa Tapada, ____ de ________________ de 2019.  

 

 

____________________________________ 

Nome do representante legal da empresa 

Empresa: _______________________ 

CNPJ nº ________________________ 
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ANEXO 4 

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO 

  

 

 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

  

  

PROPONENTE 

CNPJ 

  

  

1.0 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Art. 4º, Inciso VII, da 

Lei 10.520/02. 

  

O proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4º, 

Inciso VII, da Lei 10.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de 

habilitação exigidos no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima 

indicado. 

  

  

Local e Data. 

  

  

  

NOME/ASSINATURA/CARGO 

Representante legal do proponente. 
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ANEXO 5 

PROPOSTA DE PREÇO (MODELO) PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019 

 

 

 

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço:  

Telefone/Fax: 

e-mail: 

 

 

ITEM 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

UND 

 

QUANT

. 

Valor Estimado 

do Dispêndio 

(12 meses) 

 

TOTAL 

 

01 

Manutenção de veículos, com 

Reposição de peças e 

acessórios. 

 

UND. 

 

01 

 

425.030,00 

 

425.030,00 

 

02 

Taxa de Administração 

Pelo gerenciamento dos serviços ( %) 

 

UND. 

 

01 

  

TOTAL com taxa de administração  

 

 

Declaro prestar os serviços objeto desta licitação a Prefeitura Municipal de José 

da Lagoa Tapada em conformidade com o termo de referencia anexo I do pregão presencia 

nº 0012/2019, pela taxa administrativa de ......% (....extenso...); 

 

O preço total estimado da contratação perfaz a importância de   ........ 

(.......extenso.......). 

 

O prazo de validade desta proposta será de 60 dias, contados da data apresentação 

da Proposta de Preços. 

 

O prazo da prestação dos serviços será de 12 meses, podendo ser prorrogado, conforme 

edital. 

 

Declaro que na taxa administrativa cotada, inclui todos os custos e despesas 

necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação; 

 

 

 

São José da Lagoa Tapada,  

 

 

 

 

(Nome e assinatura do responsável pela 

empresa) (CPF do responsável pela empresa) 

(Razão social e CNPJ da 

proponente) (CNPJ da proponente) 
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ANEXO 6 

 

APRESENTAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS (MODELO). 

 

PREGÃO PRESENCIAL N 12/2019 

 

Razão Social: 

CNPJ: Endereço: 

Telefone/Fax: 

e-mail: 

 

 

A  apresentação de  índices  contábeis deverá estar  assinada por  profissional contábil  

devidamente registrado no conselho regional de contabilidade. 

 

Índice de Liquidez Corrente (LC)  

Ativo Circulante  

LC = __________________________  

Passivo Circulante 

 

 

Índice de Liquidez Geral (LG)  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

LG = __________________________________________________________  

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

 

Índice de Solvência Geral (SG)  

Ativo Total  

SG = _____________________________________________________________  

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

 

 

 

São José da Lagoa Tapada,          

 

 

 

 

Nome do representante legal da empresa 
 
 
 

 

Nome do profissional contábil – nº do CRC 

 
 

 
 

 

* 
Equivalente ao Exigível a Longo Prazo – ELP (art. 180 da Lei Federal nº 6.404/76, com a 

redação dada pela Lei Federal nº 11.941/2009). 
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ANEXO 7 

 

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS (MODELO) PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 12/2019 

 

                                                                                        

__________________(empresa), CNPJ nº.                                      _, situada                                                                            

, declara, sob as penas da Lei, que inexiste fato impeditivo  a  sua  habilitação  no  

presente  certame,  ciente  da  obrigatoriedade  de  declarar  fatos supervenientes. 

 

                              _, _      de     2019                               

 

 

 

 

(representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, Nº54 - CENTRO - SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB. 

CEP: 58815-000 - Tel: (83) 3538-1155. 

 

ANEXO 8 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2019 

 

MINUTA DO CONTRATO 

  

CONTRATO Nº: ..../2019-CPL 

  

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

JOSÉ DA LAGOA TAPADA E ........., PARA FORNECIMENTO CONFORME 

DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO: 

  

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de São 

José da Lagoa Tapada - Rua Francisca Tomaz da Silva, Nº 54 - Centro - São José da Lagoa 

Tapada - PB, CNPJ nº 08.999.682/0001-08, neste ato representada pelo Prefeito Claudio 

Antonio Marques de Sousa, Brasileiro, Divorciado, Prefeito, residente e domiciliado na Rua 

Francisca Tomaz da Silva, 54 - Casa - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, CPF nº 

423.986.814-91, Carteira de Identidade nº 979.785 SSP/PB, doravante simplesmente 

CONTRATANTE, e do outro lado ......... - ......... - ......... - ......... - ..., CNPJ nº 

........., neste ato representado por .... Residente e domiciliado na ...., ......... - 

......... - ......... - ......... - ..., CPF nº ........., Carteira de Identidade nº ...., 

doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente 

contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 - Este Contrato tem como objeto prestação de serviços de gerenciamento de manutenção  

da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, 

via internet, de gestão de frota para manutenção preventiva e corretiva de veículos 

automotores e serviços gerais de oficina mecânica, elétrica, funilaria, suspensão, 

retífica e peças, pneus e acessórios em geral em rede de serviços especializada, 

através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores da frota 

própria e locada, bem como outros que vierem a ser incorporados à frota na vigência do 

contrato, do Município de São José da Lagoa Tapada, conforme termo de referência – 

anexo 01. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

 

2.1 - Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções que compõem o 

Processo nº /2019, completando-o para todos os fins de direito, independente de sua 

transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1 - As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta dos Recursos 

Orçamentários do exercício de 2019 do Município de São José da Lagoa Tapada - elemento de 

despesa 339039 – Serviços de terceiro pessoa jurídica, MDE, SUS, FUNDEB40, FNAS, PNAT, 

CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL E SAUDE 15%. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

4.1 - O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses. 

 

4.2 - O início da vigência será contado do dia seguinte ao da publicação do extrato do 

Contrato no Diário Oficial Estado; 

 

4.3 - O prazo de vigência poderá ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, conforme as 

previsões do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993; 

 

4.4 - A prorrogação do prazo de vigência contratual será feita observando condições mais 

vantajosas para o CONTRATANTE, assim como a boa execução contratual por parte da 

CONTRATADA. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA 

 

5.1 - A CONTRATADA prestará garantia contratual nos termos do artigo 56 da Lei nº 

8.666/1993, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global estimado do Contrato; 

 

5.2 - A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, os documentos relativos à modalidade 

da prestação da garantia, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da publicação do 

resumo do Contrato no Diário Oficial do Estado; 

 

5.3 - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 

de penalidades e bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco 

por cento) do valor anual do Contrato, a título de garantia; 

 

5.4 - No caso de prorrogação do prazo de vigência do Contrato, a CONTRATADA 

deverá atualizar os documentos relativos à garantia; 

 

5.5 - A garantia prestada será restituída ou liberada após o cumprimento integral de todas 

as obrigações contratuais, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

 

6.1 - O valor global deste Contrato corresponde a R$ ___________( ...............) 

 

6.1.1 – A taxa de administração (ou taxa de desconto) corresponde a ____% (..............), 

sendo fixa e irreajustável durante o prazo de vigência contratual. 

 

6.1.2 - No caso de negociação para fins de comprovação da vantajosidade para a prorrogação 

do prazo de vigência contratual, será admitida modificação da taxa quando mais benéfica ao 

CONTRATANTE. 

 

6.2 - Admitir-se-á o reequilíbrio econômico-financeiro deste Contrato, sob os ditames 

legais contidos no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/1993, obedecendo-se às 

prescrições contidas na referida Lei; 

 

6.3 - No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, dentre eles, insumos, 

equipamentos, softwares, mão de obra, direitos trabalhistas, impostos, taxas e encargos 

sociais, necessários à perfeita conclusão do objeto licitado, que porventura venham a 

incidir direta ou indiretamente sobre a prestação dos serviços; 

 

 

6.4 – A Contratada disponibilizar à CONTRATANTE, no mínimo, 03 (três) pesquisas de mercado 

de fornecedores de autopeças, pneus, oficinas mecânicas e congêneres, etc, para comprovação 

da vantagem do preço de cada intervenção no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 

 

6.5 - Sobre o valor da nota fiscal haverá incidência da Taxa de Administração ou de 

Desconto, conforme o resultado da licitação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

7.1 - Os serviços objeto deste Contrato deverão ser executados de acordo com o Termo de 

Referência. 

  

CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS 

 

8.1 - Os cartões magnéticos e a listagem dos postos credenciados serão entregues na sede da 

Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada, localizado na Rua Francisca Tomaz da 

Silva, 54, Centro, São José da Lagoa Tapada-PB, CEP: 58815-000, em dias úteis, no horário 

de 12h às 18h, mediante agendamento com o Fiscal do Contrato nos seguintes prazos: 
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8.1.1 - Cartões magnéticos: 10 (dez) dias úteis após a publicação do resumo do Contrato no 

Diário Oficial do Estado; 

 

8.1.2 - Listagem dos postos credenciados: até 10 (dez) dias úteis após a publicação do 

resumo do Contrato no Diário Oficial do Estado. 

 

8.1.2.1 - A disponibilização da listagem dos postos credenciados poderá ser feita de forma 

física ou eletrônica. 

 

8.2 - Qualquer fato que impossibilite o cumprimento dos prazos estabelecidos deverá ser 

comunicado formalmente pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, devendo, quando for o caso, informar 

os novos prazos para cumprimento das obrigações, para posterior deliberação. 

 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

 

9.1 - Os pagamentos mensais serão efetuados mediante o fornecimento ao CONTRATANTE de NOTA 

FISCAL, juntamente com o relatório gerencial das despesas emitido pela CONTRATADA, bem como 

os documentos de regularidade fiscal exigidos para a habilitação no procedimento 

licitatório. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados para 

processamento e pagamento no prazo de 20 (vinte) dias corridos após a respectiva 

apresentação, conforme termo de referência; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 - Os procedimentos de fiscalização abrangem todas as rotinas necessárias à boa 

execução do Contrato; 

 

10.1.1 - O CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo a 

assegurar o efetivo cumprimento da execução do escopo contratado, cabendo, também realizar 

a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando a avaliação 

periódica. 

 

10.2 - O fiscal do contrato deverá anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução 

dos serviços em registro próprio, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas observadas, conforme as previsões deste Termo; 

 

10.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

 

10.4 - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE e não exclui nem 

reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade; 

 

10.5 - Na etapa de liquidação de despesas a fiscalização verificará a regularidade fiscal 

dos estabelecimentos que forneceram produtos e prestaram serviços ao CONTRATANTE. Caso não 

seja constatada a regularidade fiscal, o responsável pelo acompanhamento da execução do 

contrato poderá solicitar a troca do estabelecimento; 

 

10.6 - O Fiscal do Contrato poderá exigir em qualquer momento que a CONTRATADA efetue teste 

dos combustíveis, para verificação da compatibilidade dos mesmos com o padrão exigido pela 

Agência Nacional de Petróleo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

 

11.1 - CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

 

11.1.1 - Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas todas 

as formalidades e exigências do Contrato, podendo rejeitar no todo ou em parte os produtos 

fornecidos em desacordo com a contratação; 

 

11.1.2 - Exercer a fiscalização do Contrato por servidores especialmente designados; 
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11.1.3 - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 

obrigações; 

 

11.1.4 - Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à realização do objeto 

desta contratação; 

 

11.1.5 - Fornecer a CONTRATADA todos os dados cadastrais dos veículos e condutores; 

 

11.1.6 - Comunicar a CONTRATADA qualquer acréscimo, substituição ou retirada de veículos da 

frota do CONTRATANTE no prazo máximo de 10 (dez) dias; 

 

11.1.7 - Notificar por escrito, à CONTRATADA, na ocorrência de eventuais imperfeições e 

falhas na execução contratual, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

 

11.1.8 - Solicitar ao preposto sempre que necessário, a adoção de medidas efetivas de 

correção ou adequação da execução contratual; 

 

11.1.9 - Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do 

Contrato, em especial quanto à aplicação de sanções e alterações do mesmo. 

 

 

11.2 - CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

11.2.1 - Executar integralmente o objeto contratado, em conformidade com as especificações 

técnicas e legislação vigente; 

 

11.2.2 - Credenciar oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias, 

distribuidores de peças e pneus e transporte por guinchamento em suspenso, para 

remoções e socorro mecânico, sempre que houver interesse do CONTRATANTE; 

11.2.3  -  Garantir que não seja executada qualquer manutenção em veículos que não estejam 
cadastrados na frota da CONTRATANTE; 

11.2.4 Garantir que toda peça nova e original cobrada foi realmente instalada nos veículos 
da frota da CONTRATANTE, e que a rede credenciada devolva a CONTRATANTE todas as 

peças substituídas; 

 

11.2.5 Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à CONTRATANTE, por 

dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser causado por seus prepostos ou em 

qualquer estabelecimento da rede credenciada, em idênticas hipóteses, ressalvada a 

hipótese de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada; 

11.2.6 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

processo licitatório; 

 

11.2.7 - Garantir que as oficinas, centros automotivos, concessionárias e rede de 

distribuição de peças credenciados forneçam peças, acessórios, componentes e outros 

materiais de uso automotivo solicitados sejam eles distribuídos, ou comercializados pelo 

fabricante ou montadora dos veículos ou pelo comércio e indústria automotivos e afins, 

definidas pelas seguintes características e procedências: 

 

11.2.8 - Originais, genuínos, produzidos e ou embalados e com controle de qualidade do 

fabricante ou montadora do veículo e constante de seu catálogo, ou originais, do 

fabricante fornecedor da montadora dos veículos, atendidos os mesmos padrões e níveis de 

qualidade por esta exigidos, recomendados ou indicados e constantes de seu catálogo, ou 

de outros fabricantes, cujo produto atenda os níveis de qualidade e aplicabilidade 

recomendados ou indicados pelo fabricante ou montadora do veículo, constantes ou não de 

seu catálogo, sob solicitação ou autorização formal da CONTRATANTE, caso demonstrada a 

impossibilidade de atendimento com base nos dois subitens anteriores. 

11.2.9 - Usar somente material de boa qualidade para execução dos serviços; 

11.2.10 - Relatar à CONTRATANTE qualquer irregularidade observada em virtude da prestação 

dos serviços e prestar os esclarecimentos que forem solicitados, atendendo prontamente, 

às reclamações e solicitações; 
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11.2.12- Fornecer sistema de gerenciamento eletrônico com interface que permita total 

compatibilidade com os sistemas operacionais da CONTRATANTE, para permitir a importação 

dedados. 

11.2.13 Fornecer uma cópia do manual de utilização dos softwares de gerenciamento e 

consolidação de dados, em língua portuguesa, para o CONTRATANTE; 

11.2.14- Responsabilizar-se pela empresa execução dos serviços de instalação dos 

softwares. 

11.2.15 -  Adotar sistema de segurança que vincule o cartão ao veículo, ou outro sistema 

de gestão, de forma que impeça a manutenção de outros veículos que não sejam autorizados 

pelo CONTRATANTE, permitindo o controle sobre todas as, manutenções, veículos e 

condutores; 

11.2.16 - Fornecer senhas individuais para os servidores indicados pela CONTRATANTE. 

11.2.17 -  Fornecer o registro e o tratamento das informações de consumo e manutenção de 

serviços listados neste Termo de Referência, através do uso de equipamentos especializados 

de leitura e gravação instalados na rede credenciada; 

11.2.18 - Manter em funcionamento o sistema para que não ocorra a interrupção do serviço e 

garantir todos os controles previstos, caso haja terminais leitores de cartões com defeito, 

ou por qualquer outro motivo, ficando todos os dados da transação registrados no sistema; 

11.2.19- Responsabilizar pelo uso indevido de cartão não autorizado, cancelado, ou 

bloqueado pelas unidades do CONTRATANTE, se constatado, será considerado falha do sistema e 

as despesas efetivas serão suportadas pela LICITANTEVENCEDORA; 

11.2.20- Fornecer os cartões eletrônicos individuais para identificação dos veículos e 

realização das manutenções na rede credenciada, sem nenhum ônus à CONTRATANTE. Os cartões 

substituídos por desgaste natural ou se verificar a necessidade técnica de substituição do 

cartão eletrônico, deverão ser fornecidos sem nenhum ônus a CONTRATANTE. 

11.2.21 - Permitir ao servidor responsável pelo gerenciamento do sistema, pleno acesso às 

informações do sistema, inclusive para a extração, a qualquer tempo, de relatórios 

referentes aos serviços prestados, discriminados com os respectivos custos. 

11.2.22 - Fornecer assistência técnica permanente para o sistema. 

11.2.23- Treinar e capacitar os servidores indicados pela LICITANTE VENCEDORA a utilizar 

todos os recursos do sistema, assumindo os custos decorrentes. 

11.2.24- Proporcionar à CONTRATANTE, a cada 12 meses e ao término do contrato, todos os 

dados compilados, em meio eletrônico, relativo ao período contratado. 

11.2.25- Manter listagem eletrônica atualizada de rede de oficinas multimarcas, centros 

automotivos, concessionárias, distribuidores de peças e pneus, empresas especializadas em 

transporte por: guinchamento, credenciados e integrados ao sistema eletrônico de 

gerenciamento, informando as eventuais inclusões e exclusões. 

11.2.26- Designar um preposto perante a CONTRATANTE para prestar, de forma ininterrupta, 

todos os esclarecimentos necessários e atender as reclamações e solicitações que por 

ventura surgirem durante a execução do contrato. Esse atendimento deverá ser feito de 

maneira contínua, inclusive nos finais de semana, a fim de garantir o permanente 

funcionamento da frota da CONTRATANTE. 

11.2.27 - Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestação de serviços, 

objeto da presente contratação, inclusive, salários dos seus empregados, taxas, impostos, 

custos administrativos e de impressão dos cartões, encargos sociais e outros necessários, 

como também, qualquer prejuízo pessoal ou material causado ao patrimônio da CONTRATANTE, ou 

a terceiros, por quaisquer de seus funcionários, representantes ou prepostos na execução 

dos serviços contratados. 

11.2.28 - Responsabilizar-se pelo desembolso necessário à implantação do sistema, tais 

como: instalação dos equipamentos de leitura, gravação e transmissão de dados, emissão de 

cartões, credenciamento da rede de empresas fornecedoras, manutenção do sistema, 

treinamento do pessoal e fornecimento de manuais de operação, despesas relacionadas a 

softwares e outras, todos cobertos pela taxa de administração. 

11.2.29 - Implantar no prazo estabelecido serviço de gerenciamento da manutenção preventiva 

e corretiva da frota de veículos da CONTRATANTE, envolvendo o fornecimento e operação de um 

sistema informatizado e de cartões eletrônicos para cada veículo, sem qualquer custo 

adicional para a CONTRATANTE, que habilitará os motoristas, condutores e gestores da frota 

para a aquisição de produtos e serviços junto à rede credenciada da LICITANTE VENCEDORA. 

11.2.30 - Manter estrutura de consultoria permanente (ON LINE) durante a vigência 

contratual, inclusive mediante visitas programadas junto a CONTRATANTE, caso necessário. 

Estas visitas deverão ser realizadas sempre que solicitada pela CONTRATANTE. O objetivo das 
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visitas é o de subsidiar o uso do sistema e a performance dos indicadores de desempenho na 

gestão da frota. 

11.2.31 - Pagar pontualmente à rede credenciada pelos serviços realizados e pelas peças 

fornecidas, ficando claro que a CONTRATANTE não responde solidária ou subsidiariamente por 

esse pagamento, é de total responsabilidade da LICITANTEVENCEDORA. 

11.2.32  - Disponibilizar permanentemente para a CONTRATANTE, por meio de mídia eletrônica, 

todos os dados operacionais e financeiros da frota, obtidos durante a vigência do contrato, 

inclusive após o seu término. 

11.2.33 Responsabilizar pelo treinamento e capacitação dos servidores indicados pela 

CONTRATANTE, habilitando os a utilizar todos os recursos do sistema. 

11.2.34 Prover suporte técnico presencial ou por telefone e acesso remoto, sem custo para a 

CONTRATANTE. 

11.2.35 Manter durante o prazo da vigência contratual, equipamentos específicos e softwares 

necessários à prestação efetiva dos serviços. 

11.2.36 Responsabilizar-se pelo treinamento da rede credenciada especificamente em 

obediência aos manuais e procedimentos que os acompanharem os equipamentos, sendo de 

responsabilidade da licitante vencedora a manutenção e ou substituição dos mesmos que se 

mostrarem insatisfatórios à plena execução do serviços. 

11.2.37 - Ampliar e tornar acessível a rede credenciada, mediante solicitação da 

CONTRATANTE, sempre que houver condições para tal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias do 

recebimento do referido pedido. 

11.2.38 - A Contratada disponibilizar à CONTRATANTE, no mínimo, 03 (três) pesquisas de 

mercado de fornecedores de autopeças, pneus, oficinas mecânicas e congêneres, etc, para 

comprovação da vantagem do preço de cada intervenção no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 

horas, para fins de autorização dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

 

12.1 - A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a 

contratação, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7ª da Lei nº 10.520/2002 e nos 

artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a saber: 

 

12.1.1 - Advertência, nos casos de pequenos descumprimentos do Contrato que não gerem 

prejuízo para o CONTRATANTE; 

 

12.1.2 - Multa de 1% (um por cento) por dia, incidente sobre o valor mensal devido pelo 

CONTRATANTE, nos casos de indisponibilidade quanto a utilização do sistema de 

gerenciamento; 

 

12.1.3 - Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o CONTRATANTE por 

um período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto ao fornecimento de 

combustíveis; 

 

12.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

nos casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da 

licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão 

de declaração falsa. 

 

12.2 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da 

Lei nº 8.666/1993; 

 

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo CONTRATANTE após a devida 

notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia; 

 

12.4 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de 

sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de 

defesa; 
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12.5 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 

da Lei nº 8.666/1993; 

 

12.6 - A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao 

Conselheiro Presidente do Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada, facultada a 

defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 

vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

 

13.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e 

penalidades previstas neste instrumento; 

 

13.2 - Constituem motivo para rescisão do Contrato: 

 

I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

 

II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

 

III - A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade 

da conclusão da contratação, nos prazos estipulados; 

 

IV - O atraso injustificado na execução da contratação; 

 

V - A paralisação da contratação, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE; 

 

VI - A subcontratação total do seu objeto, a associação da CONTRTATADA com outrem, a cessão 

ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação; 

 

VII - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 

e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

 

VIII - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 

67 da Lei nº 8.666/1993; 

 

IX - A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;  

 

X - A dissolução da sociedade; 

 

XI - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a 

juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução do Contrato; 

 

XII - Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; 

 

XIII - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do Contrato; 

 

XIV - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE 

decorrentes dos fornecimentos já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela 

suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. 

 

13.3 - A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do Contrato, deverá ser 

precedida de justificativa fundada, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

 

13.4 - A rescisão do Contrato poderá ser: 
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I - Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 

incisos I à XII do item 13.2; 

 

II - Consensual, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da licitação, 

desde que haja conveniência para a Administração Pública; 

 

III - Judicial, nos termos da legislação; 

 

13.4.1 - A rescisão administrativa ou consensual deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada pelo Conselheiro-Presidente do Prefeitura Municipal de São José da 

Lagoa Tapada - Município de São José da Lagoa Tapada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

14.1 - A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente se 

reputará válida se tomada nos termos da lei e expressamente através de Termo Aditivo ou 

Termo de Apostilamento, que a este Contrato se aderirá. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

15.1 - Aplica-se à execução deste Contrato, em especial aos casos omissos, a Lei nº 

8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

 

16.1 - O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado, dando-se 

cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

 

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Sousa, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste 

Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e 

achado conforme. 

 

 

  

São José da Lagoa Tapada - PB, ... de ............... de 2019. 

  

TESTEMUNHAS 

  

  

_____________________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

_____________________________________ 

PELO CONTRATANTE 

  

  

_____________________________________ 

CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA 

Prefeito 

423.986.814-91 

  

PELO CONTRATADO 

  

  

_____________________________________ 

......... 
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Anexo 09. 

Declaração de Elaboração Independente de Proposta - 

 

 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2019  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

  

  

PROPONENTE: 

CNPJ: 

  

  

4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta. 

  

(identificação completa do representante do licitante), como representante devidamente 

constituído de (identificação completa do licitante ou do consórcio), doravante denominado 

(licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do Pregão Presencial 

nº 00012/2019, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 

  

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 00012/2019 foi elaborada 

de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 

parte, direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 00012/2019, por qualquer meio ou 

por qualquer pessoa; 

  

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº 

00012/2019 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 00012/2019, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

  

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 00012/2019 quanto a 

participar ou não da referida licitação; 

  

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 

00012/2019 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido 

com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 00012/2019 

antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

  

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencial nº 

00012/2019 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de 

qualquer integrante da Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada antes da abertura 

oficial das propostas; e 

  

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

  

  

Local e Data. 

  

  

NOME/ASSINATIRA/CARGO 

Representante legal do proponente 

  

  

OBSERVAÇÃO: 

AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO. 


