PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
EDITAL N.º 025/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 021/2019
Processo Administrativo n.º 086/2019
Objeto: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa ou pessoa física para futura e
eventual locação de veículos para atender as necessidades do Município de Milagres-Bahia.
RECIBO DE CONHECIMENTO DE EDITAL
(Devolução obrigatória no conhecimento do Edital)
Razão Social:___________________________________________________________________________
CNPJ Nº _______________________________________________________________________________
Endereço: _____________________________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________
Cidade: ________________________ Estado: _________ Telefone: ___________ Fax:________________
Representante/Pessoa para Contato:________________________________________________________
CPF:____________________________________________RG____________________________________
Obtivemos, através do endereço eletrônico www.milagres.ba.org.br, o Edital da Licitação da PREFEITURA
MUNICIPAL DE MILAGRES na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019/SRP
__________________,_____de _____________ de 2019.

_____________________________________
Assinatura
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria
preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação, através do tele:
75 3545-2101 ou por e-mail licitacaomilagres@outlook.com
A não remessa do recibo exime a CPL - Comissão de Licitação da comunicação de eventuais retificações
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
Milagres– BA, 16 de Maio de 2019.

Aira Pryscila Cajaiba Ribeiro
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
EDITAL N.º 025/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 021/2019
Processo Administrativo n.º 086/2019

PARTE A – PREÂMBULO
I - Regência Legal
Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente da Lei Federal nº 8.666/93 (alterações posteriores); Lei
Complementar nº 123/2006 (alterações posteriores) e Decreto Municipal n.º 060/2009 e 450/2013.
II - Órgão/Repartição interessada e setor:
Secretaria Municipal de Administração.
III - Número de ordem:
(X)
Pregão Presencial para Registro de Preço

IV - Tipo de licitação:
( x ) Registro de Preço

N.º 021/2019

V - FINALIDADE DA LICITAÇÃO/OBJETO:
Objeto: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa ou pessoa física para futura e
eventual locação de veículos para atender as necessidades do Município de Milagres-Bahia.
VI- Processo administrativo
082/2019

VII – Regime de Execução
Menor preço por item

VIII – Prazo
12 meses

IX- LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DA LICITAÇÃO:
Endereço:
Praça do Comércio, s/n – Centro – Milagres - Bahia
Data:
29 de Maio de 2019
Horário:
14h30min
X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Não se faz necessário por se tratar de Registro de Preço
XI – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar deste Pregão pessoas físicas e jurídicas nacionais que atenderem a todas as
a
exigências estabelecidas neste Edital
Não poderão participar da presente licitação os que estejam suspensos de licitar ou impedidos de
b contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal,
direta ou indireta.
c Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante.
d Não poderá participar da presente licitação consórcio de empresas.
XII - AQUISIÇÃO, LOCAL, HORÁRIO E RESPONSÁVEL PELOS ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE
INSTRUMENTO:
O Edital poderá ser consultado e/ou adquirido pelo Diário Oficial do Município, Site:
www.milagres.ba.gov.br, email: licitacao@milagres.ba.gov.br ou na Praça do Comércio, s/n – Centro –
Milagres – BA, neste caso o licitante deverá trazer uma mídia para recebimento do edital.
Horário:
08.00 as 12:00 horas
Telefone:
(75) 3545-2102
Servidor responsável e portaria de
Aira Pryscila Cajaiba Ribeiro
designação:
Designado através do Decreto n.º 213 de 30 de junho de 2017.
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Endereço:

Praça do Comércio, s/n – Centro – Milagres – BA

PARTE B – DISPOSIÇÕES GERAIS
1. OBJETO
1.1 A presente licitação tem por escopo o objeto descrito no item V do preâmbulo, conforme especificações,
quantitativos e condições constantes no anexo I deste Instrumento.
1.2 O prazo de vigência do contrato, a contar da data da sua assinatura, está indicado no item VIII do
preâmbulo.
1.3 O tipo da licitação está indicado no item IV do preâmbulo deste Edital.
1.4 A contratação com a empresa vencedora obedecerá às condições do edital e do instrumento de contrato
constante do anexo VII deste Edital.
1.5 É vedada a sub-contratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.6 DA JUSTIFICATIVA PELA NÃO UTILIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Apesar da determinação legal contida no art. 1º, § 1º do Decreto Federal n.º 5.504/2005, que estabelece que
nas licitações realizadas com a utilização de recursos repassados a título de aditamento de convênios,
instrumentos congêneres ou de consórcios públicos que envolvam repasse voluntário de recursos públicos
da União, para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o emprego da modalidade pregão, nos
termos da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto no 5.450, de 31 de
maio de 2005, sendo preferencial a utilização de sua forma eletrônica, de acordo com cronograma a ser
definido em instrução complementar, o Município de Milagres deixa de adotar o pregão na sua forma
eletrônico, haja vistas tratar-se de um município pequeno que não permite à Prefeitura dispor de tecnologia
suficiente capaz de suportar um pregão eletrônico no que diz respeito à plena utilização dos recursos da
Internet, à adequação dos programas de computação e à operacionalização do procedimento.
Por esta razão, a administração ampliará a forma de divulgação da convocação, inicialmente estabelecida
pela Lei Federal n.º 10.520/2002, publicando nos Diários Oficiais (Municipal, Estadual e Federal), além de
jornal de grande circulação.
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1 Somente serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as
exigências contidas neste instrumento e nos seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente
ao objeto licitado.
2.2 Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de
participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda, as declaradas inidôneas.
2.3 Fica impedida de participar desta licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica
constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar
e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
2.4 É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar
contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de
nulidade, ressalvadas as exceções legais, previstas na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada.
3. REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO
3.1.Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente da Lei Federal nº 8.666/93 (alterações posteriores); Lei
Complementar nº 123/2006 (alterações posteriores) e Decreto Municipal n.º 060/2009e 450/2013.
3.2 Esta licitação terá como órgão gerenciador a Secretaria Municipal de Administração.
4. CREDENCIAMENTO
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4.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, FORA dos envelopes A e B:
4.1.1 O representante legal do licitante, deverá se apresentar para credenciamento junto à pregoeira e
Equipe de Apoio, no horário e local estabelecido no preâmbulo deste Edital, munido de documento de
identificação. Reputa-se credenciada a pessoa física regularmente designada para representar a licitante no
processo licitatório.
4.1.2 O credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação dos atos constitutivos e suas alterações,
e no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e posse dos administradores.
4.1.3 O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento
público ou particular com firma reconhecida que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do
modelo do anexo III (modelo de procuração), devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova
da legitimidade de quem outorgou os poderes.
4.1.4 Declaração de Conhecimento de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de
qualquer ato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo
V deste edital, apresentada na credencial.
4.1.5 Declaração de microempresa ou empresa de pequena porte visando ao exercício da preferência
prevista na Lei Complementar n° 123/2006 e alterações posteriores, que deverá ser feita de acordo com o
modelo estabelecido no Anexo VI deste edital, apresentada na credencial.
f) Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma
representação.
g) Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou
cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada, pela CPL.
5. PROPOSTAS DE PREÇO – Envelope “A”
5.1 A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado e rubricado pelo representante legal da
empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de Preços, endereçada a Pregoeira, com os
dizeres externamente conforme modelo abaixo:
ENVELOPE A
PROPOSTA DE PREÇOS
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES-BA
A/C SR.ª PREGOEIRA
PREGÃO PRESENCIAL N.º:
RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO DA EMPRESA.
5.2 A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada apenas no anverso, sem
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo
representante legal da licitante, ou por seu mandatário.
5.3 A proposta de preços terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada no item IX do
preâmbulo para início da sessão pública, facultado, porém, aos proponentes estender tal validade por prazo
superior.
5.4 O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes do
anexo I, em consonância com o modelo do anexo II, expressando os valores em moeda nacional – reais e
centavos, em duas casas decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.
5.5 Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será levado em
conta este último.
5.6 A proposta apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento
do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como também fardamento, transporte de
qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados,
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depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta
ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela contratada das obrigações.
5.7 Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a condição
de pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de
processamento das faturas.
5.8 Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
5.9 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, nem propostas com
preço global ou unitário simbólico, irrisório, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos.
5.10 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Instrumento ou
que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou com preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
5.11 A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados.
6. HABILITAÇÃO – Envelope “B”
6.1 As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO a seguinte documentação que poderá ser
apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para ser autenticada
pela Pregoeira ou sua equipe de apoio, em envelope lacrado, identificado como Habilitação, endereçada ao
Pregoeiro, com os dizeres externamente conforme modelo abaixo:
ENVELOPE B
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES-BA
A/C SR.ª PREGOEIRA
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º:
RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO DA EMPRESA.

6.2. NA HABILITAÇÃO EXIGIR-SE-Á DAS INTERESSADAS:
6.2.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO:
a) De prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
Em se tratando de sociedades empresárias o contrato social, com suas eventuais alterações,
b)
devidamente registrado.
No caso de sociedades simples, ato constitutivo, com suas eventuais alterações, devidamente
c)
registrado.
Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e
d) ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
e) Licença de funcionamento expedido pela sede do licitante.
f) Cadastro de contribuinte no estado sede do licitante
6.2.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO:
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante.
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, nos termos do Decreto Federal nº. 5.586, de 19
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d)

e)

f)

de novembro de 2005.
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.
Prova de regularidade trabalhista, mediante a apresentação de prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, através de certidão negativa, ou positiva com efeito
negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
Para participação nesta licitação as microempresas e empresas de pequeno porte deverão
apresentar toda a documentação de habilitação exigida, inclusive para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta contenha alguma restrição, tendo em vista, que a elas restará
assegurado o direito decorrente do art. 43 da LC nº. 123/2006.

6.2.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, COMPROVADA ATRAVÉS DE:
Comprovação de aptidão para o desempenho da atividade prevista no objeto do presente
a)
certame mediante a apresentação de pelo menos dois atestados fornecidos por pessoas jurídica
de direito público ou privado.
6.2.5– QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Deverá ser comprovada mediante a apresentação de:
Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e concordata expedida pelo distribuidor da sede
do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da
a)
realização da licitação, prevista no item IX do preâmbulo A, caso o documento não consigne prazo de
validade.
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma de lei, que comprovem boa situação financeira da empresa por meio da índice de liquidez
geral (ILG). Igual ou maior que 1 (um), vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
b) provisório, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial ou Cartórios de Títulos e Documentos. Balancete de verificação
encerrado em forma de balanço se decorrido mais de 06 (seis) meses de fechamento do balanço
apresentado.
c) Certidão da JUCEB emitida nos últimos 90 dias
6.2.6 - DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR
Conforme o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal deverá ser apresentado declaração quanto ao
trabalho do menor, conforme modelo constante do Anexo IV deste Instrumento, na Habilitação.
6.2.4 – HABILITAÇÃO PESSOA FÍSICA:
a) Cédula de Identidade (RG);
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c) Carteira de habilitação do condutor do veiculo de acordo com tipo de veiculo conduzido.
Em caso de o condutor não ser o licitante, apresentar contrato de prestação de serviço/ e ou
d)
contrato de trabalho, acompanhado dos documentos de RG e CPF.
e) Documentos do veículo devidamente atualizados e com todos os impostos pagos.
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante;
g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da Licitante
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão conjunta expedida pela
h)
Secretaria da Receita Federal
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
i)
apresentação de certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
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6.2.4 – HABILITAÇÃO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL:
a) Certificado de inscrição no MEI;
b) Cédula de Identidade (RG);
c) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
d) Carteira de habilitação do condutor do veiculo de acordo com tipo de veiculo conduzido.
Em caso de o condutor não ser o licitante, apresentar contrato de prestação de serviço/ e ou
e)
contrato de trabalho, acompanhado dos documentos de RG e CPF.
f) Documentos do veículo devidamente atualizados e com todos os impostos pagos.
g) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante;
h) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da Licitante
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão conjunta expedida pela
i)
Secretaria da Receita Federal
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
j)
apresentação de certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
k)
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF
7. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
7.1 FASE INICIAL
7.1.1 A sessão pública do pregão terá início no dia, hora e local designados no item IX do preâmbulo,
devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando que possui os
necessários poderes para formulação de propostas, lances, negociação e para a prática dos demais atos
inerentes ao certame.
7.1.2 Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva
documentação, não cabe desistência da proposta.
7.1.3 A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada
sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pela pregoeira.
7.1.4 A pregoeira procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as propostas nele
contidas, bem como a regularidade das mesmas.
7.1.5 A pregoeira, após o exame e conferência das propostas, classificará a de menor preço e aquelas que
tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de
menor preço, até o máximo de 03 (três).
7.1.6 Quando não forem verificadas, no mínimo 03 (três) propostas escritas de preços nas condições
definidas no item anterior, a pregoeira classificará as propostas subsequentes de menor preço, até o
máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas propostas escritas.
7.1.7 No caso de empate entre duas ou mais propostas, a pregoeira selecionará todas as propostas em
condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais e ocorrendo empate nas propostas
que não permita mais lance, a licitação será decidida por sorteio.
7.1.8 Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e esteja com o
preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita devendo a pregoeira negociar,
visando obter preço melhor.
7.1.9 Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, a pregoeira suspenderá o pregão e
estabelecerá uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas
propostas.
7.2 ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
7.2.1 Após a classificação das propostas, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
proponentes selecionados, que deverão, de forma sucessiva e distinta, apresentar seus lances, a começar
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com o autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos demais, em ordem decrescente, até
que não haja mais cobertura da oferta de menor valor.
7.2.2 Somente serão admitidos lances verbais em valores inferiores aos anteriormente propostos pelo
mesmo licitante, não poderá ser igual a outro lance já ofertado.
7.2.3 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, implicará a exclusão do
licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de
ordenação das propostas.
7.2.4 Encerrada a etapa de lances, caso o menor preço tiver sido ofertado por microempresa ou empresa
de pequeno porte, que tenha declarado sua situação como tal na forma estabelecida no item 6.2.2 deste
Edital, esta será declarada vencedora;
7.2.5 Caso a proposta de menor preço tiver sido ofertada por empresa que não seja microempresa ou
empresa de pequeno porte, ou que não tenha declarado sua situação como tal na forma estabelecida no
item 6.2.2 deste Edital, a pregoeira analisará as propostas de preços com valores até 5% (cinco por cento)
superiores à de menor preço e:
7.2.6 Não havendo, dentro desse intervalo, proposta apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte, será declarada vencedora a empresa que ofertou a proposta de menor preço;
7.2.7 Havendo, dentro desse intervalo, proposta(s) apresentada(s) por microempresa(s) ou empresa(s) de
pequeno porte, a pregoeira procederá da seguinte forma:
7.2.8 Dará oportunidade à microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada para que
apresente uma última oferta, de valor obrigatoriamente inferior ao da proposta de menor preço;
7.2.9 Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma do item anterior, efetivar
nova oferta de preço, será, então, declarada vencedora;
7.2.10 Caso contrário, será convocada a microempresa ou empresa de pequeno porte classificada
subsequentemente, e as demais, obedecida a ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
7.2.10.1 Caso a vencedora seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, em havendo alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal de participante, a mesma não será inabilitada de
imediato, nos termos do que preconiza a Lei Complementar nº. 123/06, a esta será concedida o prazo de
cinco dias úteis (redação dada pela Lei Complementar n.º 147/2014), podendo ser prorrogado por igual
período, a critério da Administração, para regularização das pendências verificadas, sendo que, a ausência
da regularização no prazo ora assinalado implicará na decadência do seu direito de ser contratada, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para firmar a
contratação, ou revogar a licitação.
7.2.11 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
7.2.12
Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a pregoeira examinará a
aceitabilidade da primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
7.2.13 Sendo aceitável a proposta de menor preço, a pregoeira dará início à fase de habilitação com a
abertura do envelope contendo a documentação do proponente da melhor oferta, confirmando as suas
condições de habilitação.
7.2.14 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será declarado
vencedor.
7.2.15 Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a pregoeira
examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo
à habilitação do proponente e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda às
condições estabelecidas neste edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
7.2.16 Caso não se realize lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor preço vier a
ser desclassificado ou ainda, inabilitado, a pregoeira deverá restabelecer a etapa competitiva de lances
entre os licitantes, obedecendo aos critérios anteriormente definidos neste Edital.
7.2.17 A pregoeira, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na qual
serão registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as propostas escritas
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e os lances verbais apresentados, na ordem de classificação; a análise da documentação exigida para
habilitação; os recursos interpostos e demais ocorrências relevantes.
7.2.18
A Ata da sessão deverá ser assinada pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes presentes.
7.2.19
Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços readequada
com preços ajustados para menor em todos os itens da proposta inicial ao que foi ofertado no lance
verbal, que deverá guardar compatibilidade com a proposta escrita, a qual deverá ser apresentada no
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, após o encerramento da sessão.
8. RECURSOS
8.1 Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a
intenção de recorrer da decisão da pregoeira, através do registro da síntese das suas razões em ata,
sendo que a falta de manifestação imediata e motivada implicará a decadência do direito de recurso e,
consequentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pela pregoeira.
8.2 Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem
contrarrazões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao
do término do prazo do recorrente.
8.3 O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou entidade
promotora da licitação, será realizado pela pregoeira no prazo de até 03 (três) dias úteis.
8.4 A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para
decidir o recurso.
8.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
9.1. Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente
vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
9.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso e decididos os recursos eventualmente
interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior adjudicará o
objeto licitado ao licitante vencedor, homologando, em seguida, o procedimento licitatório.
9.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
10. CONTRATAÇÃO
10.1. Após homologado o resultado deste Pregão, a Administração convocará a licitante vencedora,
durante a validade da sua proposta, para assinatura do instrumento contratual, dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital e no art. 81 da Lei nº 8.666/1993.
10.2. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado
e aceito pela Administração.
10.3. A assinatura do contrato está condicionada à verificação da regularidade da habilitação parcial da
licitante vencedora junto ao INSS, FGTS, CNDT, FAZENDA ESTADUAL E MUNICIPAL.
10.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e
favorecido da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, que se sagrarem vencedoras do
certame e que contem com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo 05 (cinco) dias úteis (Redação da Lei Complementar 147/2014), cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
10.3.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, definida no art. 81, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, assegurandose às microempresas e empresas de pequeno porte em situação de empate o exercício do direito de
preferência.
10.3.3. Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresas de pequeno porte, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
10.4. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer condição apresentada pela licitante
vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital.
10.5. É facultado a Pregoeira, quando a convocada não assinar o contrato, no prazo e nas condições
estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificação, para assiná-lo, após
negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos de habilitação.
10.6. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
a)Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou;
b)Procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
10.7. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo III deste Edital.
10.8 A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, previstos no art. 65 da Lei n.º
8.666/93.
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1 O CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contado do
recebimento definitivo do material e da apresentação do documento fiscal correspondente.
11.2 O pagamento será realizado por credito em conta a ser informada pela contratada por meio de
ordem bancaria e/ou transferência.
11.3 O contratante descontará da fatura o valor correspondente às faltas ou atrasos na entrega dos
fornecimentos ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente.
11.4 As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos impostos
relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior à realização dos fornecimentos.
11.5 Não será efetuado qualquer pagamento à contratada:
11.5.1 Antes da apresentação e da aceitação do documento de cobrança, de atestada a conformidade do
fornecimento dos materiais pelo setor competente da contratante.
11.5.2 Enquanto houver pendência relativa à liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade
ou inadimplência, à apresentação de documentação exigida em disposição do ato convocatório, legal ou
regulamentar, à regularidade fiscal.
11.5.3 O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação
pela contratada deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções, sendo vedada
a retenção de pagamento se a contratada não incorrer em qualquer inexecução do serviço ou não o tiver
prestado a contento.
11.5.4 A Entidade poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações
trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar máfé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.
12. MANUTENÇÃO DE CONDIÇÕES DA PROPOSTA / REAJUSTAMENTO E REVISÃO
12.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.
12.2 Em consonância com a Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores alterações, a revisão de preços
dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente,

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo
ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
13. REGIME DE EXECUÇÃO
13.1 O Regime de execução do contrato está definido no item VII do preâmbulo deste Edital.
14. RECEBIMENTO, FISCALIZAÇÃO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
14.1 Atendendo ao quanto disposto na Lei Federal de nº 12.486/2013, fica designado o Servidor
Municipal: Ramon Oliveira Almeida, Portaria: 002/2017, Matrícula: 19650, CPF nº 025.665.535-99,
lotado na Secretaria Municipal de Administração, para o fim especifico de acompanhar a execução e
fiscalização do objeto do presente Contrato, de modo que o referido Servidor deverá informar sobre o
andamento do objeto ao setor de contratos a partir do inicio da prestação do serviço.
14.2 Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma
prevista na Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou
parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do
Contrato.
15. SANÇÕES
15.1. A empresa vencedora do certame responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da
execução integral do contrato.
15.2. A verificação, durante a realização do contrato, de quaisquer falhas que importem em prejuízo à
Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do contrato.
15.3. Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execução do contrato
que vierem a acarretar prejuízos ao Município de Milagres/BA, sem exclusão da responsabilidade criminal
e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei.
15.4. Com fundamento nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, no caso
de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da
obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às
seguintes penalidades:
I - Advertência;
II - Multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento convocatório;
III - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir o
Município de Milagres/BA pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no subitem anterior.
15.4.1. As sanções de multa podem ser aplicadas à Contratada juntamente com a de advertência,
suspensão temporária do direito de participar de licitação com a Administração e impedimento de licitar e
contratar com a Administração e poderão ser descontadas do pagamento a ser efetuado.
15.4.2. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da Contratada,
cabe à aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração,
além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de rescisão unilateral e demais
sanções previstas em lei.
15.4.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
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I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo.
15.5. A sanção de multa não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
15.5.1. Será advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão,
podendo a autoridade competente determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.
15.5.2. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores a
que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei federal nº 10520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
15.6. Para a aplicação das penalidades previstas, serão levados em conta a natureza e a gravidade da
falta, os prejuízos delas advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
16. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
16.1 A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº. 8.666/93 atualizada.
17. DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO
17.1 No interesse da Prefeitura Municipal, o valor inicial atualizado da contratação poderá ser aumentado
ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei
n.º 8.666/1993.
17.2 A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários.
17.3 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta Cláusula, exceto as
supressões resultantes de acordo entre as partes.
18. DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a pregoeira, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
18.2 A pregoeira poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo ao registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
18.3 A pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a
legislação pertinente.
18.4 Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro com observância da legislação em vigor.
18.5 Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital prevalecerá o Foro da Comarca de
Milagres – Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
19. MEDIDAS ACAUTELADORAS
19.1 Consoante o Artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia
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manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou
impossível reparação.
20. IMPUGNAÇÕES
20.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão,
cabendo a pregoeira decidir sobre a petição no prazo de um (01) dia útil.
20.2 Acolhida à petição contra o ato convocatório será designada nova data para realização do certame.
21. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
21.1 As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação
poderão ser prestados no local e horário indicados no item IX do preâmbulo.
22. ÍNDICE DE ANEXOS
São partes indissociáveis deste Instrumento os seguintes anexos:
I. Termo Referencial;
II. Modelo de Proposta de Preços;
III. Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame;
IV. Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
V. Modelo de Declaração de Conhecimento;
VI. Modelo de declaração de habilitação preliminar – ME/EPP/MEI;
VII.
Modelo de Declaração de ciência dos trechos do itinerário
VIII.
Modelo da Minuta da Ata de Registro de Preço;
Milagres – BA, 16 de Maio de 2019.

Áira Pryscila Cajaiba Ribeiro
Presidente da COPEL
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EDITAL N.º 009/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 006/2019
Processo Administrativo n.º 016/2019
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1 - A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa ou pessoa física para futura e eventual
locação de veículos, visando atender a três linhas declaradas fracassadas no PP 006/2019, para atender as
necessidades do Município de Milagres-Ba.
2. JUSTIFICATIVA
Considerando que os itens, I, IV, XII foram declarados fracassados, do Pregão presencial n.º 006/2019,
portanto se faz necessário um novo processo licitatório, onde têm o objetivo auxiliar as atividades
desenvolvidas pelas Secretarias deste Município. Justifica-se também pela inexistência destes tipos de
veículos de transporte de passageiros em numero suficiente para atender a demanda existente e que
certamente não ocorrendo traria grandes transtornos as Secretarias das localidades distantes da sede do
município. A cobertura das despesas decorrentes da execução do contrato correrá por conta dos recursos
ordinários próprios.
A administração municipal não pagará valor fixo mensal, serão pagos por viagens realizadas.
3.CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS
3.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei
Federal n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000.
4. DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1 A contratação de pessoa jurídica, física ou microempreendedor individual para execução dos serviços,
objeto do presente Termo de Referência, se enquadra como serviço comum, cabendo licitação na
modalidade Pregão Presencial, menor preço por item, observado o disposto na Lei Federal n° 10.520, de
2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores
vigentes e na Lei Complementar nº 101, de 04/05/00 e Lei Complementar nº 123, de 14/12/06.
5. DA VIGÊNCIA
5.1 O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua
assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município.
6. DAS SANÇÕES
6.1. O atraso injustificado na execução do Contrato ou sua inexecução total ou parcial sujeita o contratado às
seguintes sanções:
I- multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor atualizado do contrato, pelo atraso injustificado, de até
30 dias, na execução dos serviços contratados;
II- multa de 5% (cinco por cento) ao dia, sobre o valor atualizado do contrato, pelo atraso superior a 30 dias
ou pela inexecução total ou parcial do contrato.
III- As multas referidas no subitem anterior não impedem a aplicação concomitante de outras sanções
previstas na Lei Federal nº 8.666/93, tais como:
a) advertência por escrito;
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de
Milagres/BA por prazo não superior a 02 (dois) anos;
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c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade;
d) rescisão da Contrato;
e) o valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Tesouraria Municipal, no prazo de 3 (três) dias úteis,
contados da respectiva notificação.
IV – Rescindida do Contrato, ficará a contratada sujeita a multa e, ainda, às sanções estabelecidas no artigo
80 da Lei Federal nº 8.666/93.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.0 A Contratada obriga-se a:
7.1.Disponibilizaro(s)veículos;
7.2. Proceder à manutenção preventiva e corretiva continua de todos os veículos em utilizados durante a
vigência deste Contrato;
7.3. Responder por quaisquer interferências de intrusos nos acessos aos veículos em serviço, bem como
zelar pela integridade dos mesmos.
7.4. Substituir quaisquer veículos que venham a apresentar defeitos com frequência;
7.5. Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após notificação, a quaisquer solicitações de
serviços ou reparos.
7.6. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar os
esclarecimentos necessários.
7.7. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste
Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE, bem como veicular logomarca da CONTRATANTE em
seu site na área de parceiros.
7.8. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes
de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim,
por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser
exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento deste Contrato.
7.9. Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva,
independentemente de solicitação.
7.10. Manter, durante toda vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas
neste Termo de Referência.
7.11 – Realizar os serviços nas condições, no prazo e locais indicados pela Prefeitura Municipal, em estrita
observância das especificações no Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando
detalhadamente os serviços executados, peças empregadas, quando necessário, com marca e garantia;
7.12 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração e das Secretarias , inerentes ao
objeto da presente licitação.
7.13 - Comunicar a Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas que anteceder a data para realização dos serviços solicitados, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
7.14 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.15 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas
no Termo de Referência ou na minuta de contrato.
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7.16 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
7.17 - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
7.18 - Lançar na Nota Fiscal as especificações dos serviços realizados compatível com o descrito no
objeto deste Termo.
7.19 – Em caso da realização de serviços que não obtiverem o resultado esperado, deverá a contratada
realizar às suas expensas no prazo de até 03 (três) dias corridos após o recebimento da notificação expedida
pela Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal, os serviços necessários após constatação de que
ocorreu avarias e defeitos, que não tenham sido sanados ou tenha sido realizados em desacordo com as
especificações do Edital.
7.20- Permitir, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços ora licitados, facultando ao Município, o livre
acesso a suas instalações, bem como aos registros e documentos pertinentes à execução do mesmo.
7.21 - Manter quadro de pessoal suficiente para o atendimento dos serviços, de modo que não ocorra
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço, aviso prévio ou
demissão de empregados.
7.22 - Manter cada veículo equipado de acordo com as exigências do Código de Trânsito Brasileiro e com
a documentação de bordo exigida: Certificado de Propriedade, Seguro Obrigatório, comprovante de
quitação dos tributos sobre a propriedade do veículo e autorização para prestação do serviço expedida
pela Prefeitura Municipal.
7.23 - Realizar os serviços de manutenções dos veículos, preventiva e/ou corretiva, mantendo-os em perfeito
estado de funcionamento, conservação, segurança e limpeza interna e externa, não acarretando
nenhum tipo de ônus para a Contratante.
7.24 - Responsabilizar-se pelo abastecimento de combustível dos veículos.
7.25 – Responsabilizar-se pelas eventuais multas aplicadas durante a vigência do contrato.
7.26 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente edital, sem prévia anuência do
Município.
7.27- Assegurar a CONTRATANTE o direito de recusar o veículo e/ou motorista e monitores que não estejam
de acordo com os interesses do Município e com as especificações constantes do edital e seus anexos,
devendo correr por conta da CONTRATADA as despesas provenientes de eventuais substituições.
7.28 - Responsabilizar-se por todas as despesas com os encargos e obrigações de natureza social,
trabalhista, previdenciária, comerciais, tributária, securitária ou de outra natureza, mesmo que não
expressamente mencionadas, decorrentes, direta ou indireta, da execução deste contrato.
7.29 - Manter atualizados junto ao Município, durante a execução do contrato, a Certidão Negativa de
Débito junto ao INSS (CND), o Certificado de Regularidade do FGTS/CRF e CNDT e demais condições de
habilitação e qualificação exigidas na contratação, substituindo qualquer documento que vier a perder a
validade.
7.30 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme determina Art.
55º, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93.
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 A contratante obriga-se a:
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8.1.1 Proporcionar todas as condições para que a empresa prestadora dos serviços possa desempenhá-los
dentro das normas contratuais.
8.1.2 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por servidor especialmente designado pela
Administração, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou cancelar quaisquer serviços que não estejam de
acordo com as condições e exigências especificadas neste Termo Referência e seus Anexos.
8.1.3 Notificar por escrito a empresa prestadora dos serviços, as ocorrências de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção.
8.1.5 Efetuar o pagamento nos preços e nas condições pactuadas no presente instrumento mediante
apresentação de Relatório mensal e Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo fiscal do contrato,
nomeado através de portaria expedida pelo Gestor Municipal.
8.1.6 Exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou preposto que não cumpra as
normas da Prefeitura Municipal na execução dos serviços, que não mereça confiança, que produza
complicações para a fiscalização, que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das
funções que lhe foram atribuídos.
9. DA FORMA DE PAGAMENTO
9.1. O CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, após a entrega definitiva dos
serviços realizados, mediante apresentação da Nota Fiscal / Fatura correspondente aos serviços realizados,
devidamente atestada pelo setor competente da Contratante.
9.2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da contratada.
10. DA FISCALIZAÇÃO
10.1 - A competência para conferir e fiscalizar o cumprimento da prestação dos serviços será da
Secretaria Municipal de Administração, o servidor responsável pela fiscalização é Ramon Oliveira
Almeida-Diretor de Departamento bem como a responsabilidade de gerenciar os serviços, fiscalizando e
controlando os veículos pelas rotas e linhas serão indicadas na ordem de serviço após informação,
informação, conferência e verificação das mesmas especialmente designado para tal finalidade.
12. DO FORO
12.1 - As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da situação de Milagres/BA, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
13 São partes integrantes deste Termo de Referência:
ANEXO TR I – Relação de rotas
Milagres (BA), 16 de Maio de 2019.

Maria Bethânia Rotondano Machado dos Santos
Secretária Municipal de Administração
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EDITAL N.º 025/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 021/2019
Processo Administrativo n.º 086/2019

TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I – Relação de Rotas
1. OBJETO
1.1 - A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa ou pessoa física para futura e eventual
locação de veículos, visando atender três linhas declaradas fracassadas no PP 006/2019, para atender as
necessidades do Município de Milagres-Ba.

2.DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
ITEM 1
ITEM
DESCRIÇÃO
1

Veículo

Km

VALOR
UNITARIO
2,45

VALOR TOTAL

VALOR
UNITARIO
-

VALOR TOTAL

Carro de passeio para
83,30
34
05 passageiros
OBS: Os pagamentos serão efetuados após apresentação de relatório de viagens que deverá
está assinado pelo representante da empresa/pessoa física e representante da Prefeitura
Municipal. O valor será calculado por km.

Mamonas x MIlagres

ITEM 2
ITEM
2

DESCRIÇÃO

Veículo

Km

Onibus para 45
370,00
44
passageiros
OBS: Os pagamentos serão efetuados após apresentação de relatório de viagens que deverá
está assinado pelo representante da empresa/pessoa física e representante da Prefeitura
Municipal. O valor será calculado por diária.

Gameleira x Amargosa

ITEM 3
ITEM
3

DESCRIÇÃO

Veículo
Km
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Onibus para 45
3,50
Viagens Diversas
passageiros
OBS: Os pagamentos serão efetuados após apresentação de relatório de viagens que deverá
está assinado pelo representante da empresa/pessoa física e representante da Prefeitura
Municipal, o valor do pagamento será calculado por Km rodado.
ITEM 4

ITEM
4

DESCRIÇÃO
Caldeirão da Onça x Milagres

Veículo

Km

Carro de passeio
para 05 passageiros

46

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
2,45
112.70

OBS: Os pagamentos serão efetuados após apresentação de relatório de viagens que deverá
está assinado pelo representante da empresa/pessoa física e representante da Prefeitura
Municipal, o valor do pagamento será calculado por Km rodado.
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TODOS OS VEÍCULOS DEVERÃO ESTÁ DISPONÍVEIS NAS LOCALIDADES E A DISPOSIÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO.
Milagres (BA), 16 de Maio de 2019.
MARIA BETHANIA ROTONDANO MACHADO
Secretária Municipal de Administração
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EDITAL N.º 025/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 021/2019
Processo Administrativo n.º 086/2019
ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
CEP:
INSC. ESTADUAL:
VALIDADE DA PROPOSTA:
DADOS BANCÁRIOS:

UF:
FONE/FAX:

CONTATO:
CNPJ:
REPRESENTANTE LEGAL:

OBJETO: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa ou pessoa física para futura e eventual

locação de veículos para atender as necessidades do Município de Milagres-Bahia.
PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM

DESCRIÇÃO

VEÍCULO

Km

VALOR
KM

VALOR TOTAL

1
2

Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento objeto desta licitação,
sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como: transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos,
taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço
ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela
autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02, do
Decreto nº 060/2009, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 021/2019.

RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
________________________, _____/____/____
LOCAL
DATA

__________________________________________________

ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO REPRESENTANTE
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EDITAL N.º 025/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 021/2019
Processo Administrativo n.º 086/2019

ANEXO III
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através
do
presente
instrumento,
nomeamos
e
constituímos
o(a)
Senhor(a)
....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de
Identidade nº ........................., expedido pela .........................................., devidamente inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ..................., residente à rua
............................................................, nº ..................., bairro:..................cidade de...................Estado
da............................... como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar
todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos,
negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar
quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc.).

Milagres, ____ de ____ de 2019.

_________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

EDITAL N.º 025/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 021/2019
Processo Administrativo n.º 086/2019

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que não
empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
(

) nem menor de 16 anos.

( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Milagres, ___ de ____ de 2019.

__________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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EDITAL N.º 025/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 021/2019
Processo Administrativo n.º 086/2019

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos que temos
conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação, bem como Atendimento ás Exigências de Habilitação.
Declaramos ainda, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº. 8.666/93, que
até a data de entrega dos envelopes, nenhum fato ocorreu que inabilite a empresa a participar da
presente licitação.

Cidade de

de

de

2019.

________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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EDITAL N.º 025/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 021/2019
Processo Administrativo n.º 086/2019

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR – ME/EPP/MEI

HABILITAÇÃO PRELIMINAR PARA MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A empresa ________________________________________ _______________, inscrita no CNPJ/MF
sob n.° ___________________, com sede na Rua/Av. __________________________________, em
_____________________/_____, declara que está enquadrada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, de acordo com a definição do art. 3ª da Lei Complementar n.º 123/2006 (Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), e que atende plenamente a todos os
requisitos para esse enquadramento.
Declara, também, que deseja que lhe sejam aplicados os benefícios conferidos no Capítulo V da Lei
123/2006.
Declara, ainda, na forma e sob as penas da Lei 10.520/2002 e alterações posteriores, que cumpre
plenamente os requisitos de Habilitação exigidos para participação nesta licitação, ressalvada, no que
se refere à regularidade fiscal, a seguinte situação: <indicar a certidão que estiver com restrição, ver
item XIV.2 do edital, ou indicar ‘sem ressalva’>.
Por ser verdade, firma o presente em uma única via.
_________________, ___ de ____________ de 2019.
IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CARIMBO DO CNPJ OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
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EDITAL N.º 025/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 021/2019
Processo Administrativo n.º 086/2019

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS TRECHOS DO ITINERÁRIO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇO N º 021/2019.

NOME DA EMPRESA, CNPJ n°, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) portador da
Carteira de Identidade n°, CPF n°
, sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas Lei
que não realizei a visita técnica, e que renuncio todos os meus direito de reclamar e/ou contestar
as quilometragem do trajeto das linhas. Nº..., nº.... nº..... nº......
Local e Data
(a): Nome e Número da Identidade do declarante
OBS: entregar essa declaração deverá apresentar envelopes nº 01
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EDITAL N.º 025/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 021/2019
Processo Administrativo n.º 086/2019

ANEXO VIII
MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO

Número
021/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0XX/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0XX/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 021/2019
O MUNICÍPIO DE MILAGRES, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ sob o nº ..........................,
com sede administrativa na Avenida João Leal Sales, s/n, Centro, Milagres/BA, por seu Prefeito Municipal
Cézar Rotondano Machado, brasileiro, portador de RG nº ......................., inscrito no CPF sob o nº
................................., doravante denominado CONTRATANTE, e de outro a empresa [nome da empresa],
CNPJ...., representada pelo [representante legal da empresa], com sede na [endereço completo],
simplesmente denominada FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme
decisão exarada no Processo Administrativo n.º 082/2019, referente ao Pregão Presencial n.º 021/2019 para
Registro de Preços para a Contratação de empresa ou pessoa física para futura e eventual locação de
veículos para servir a diversas Secretarias Municipais, nos termos da Lei 10.520/02, Lei nº 8.666/93, com a
alteração dada pela Lei nº 8.883/94, Decreto Municipal n.º 450/2013, consoante as seguintes cláusulas e
condições:
1. DO OBJETO.
1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa ou pessoa física para futura e eventual
locação de veículos para atender as necessidades do Município de Milagres-Bahia.
1.2. A existência de preços registrados não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações que deles poderão
advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie. Fica facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, de acordo com o art. 7º do Decreto
Municipal.
1.3. Os itens que estão em tabela anexo especificados foram adjudicados, no valor global de R$.............
2. DO PREÇO.
2.1. O preço está especificado na proposta vencedora deste certame.
2.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão-de-obra especializada, leis sociais,
administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa,
acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.
3. DO REAJUSTE.
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3.1. Os preços constantes do registro de preços não serão reajustados.
3.2. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e prazos
fixados pelo órgão controlador.
3.3. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos casos de incidência de novos impostos ou taxas e
de alteração das alíquotas dos já existentes.
3.4. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços
vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador Secretária Municipal de Administração desde
que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido tais como: lista de preços dos
fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros
documentos.
3.5. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença
percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à
época.
3.6. Independentemente da solicitação de que trata o item 3.4, a Comissão poderá a qualquer momento
reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou
quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou
internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial.
4. DOS PRAZOS.
4.1. O FORNECEDOR poderá ser convocado a firmar as contratações decorrentes do registro de preços no
prazo de 72 (setenta e duas) horas a contar da convocação expedida pelo MUNICÍPIO, podendo este prazo
ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo MUNICÍPIO.
4.2. O prazo de validade do registro de preços será de 12 meses, contado da assinatura da presente ata.
5. DOS PAGAMENTOS.
5.1. O CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, contado da execução dos serviços
e da apresentação do documento fiscal correspondente.
5.2. O pagamento será realizado por meio de transferência bancária, creditada na conta corrente da
contratada.
6. DA CONTRATAÇÃO.
6.1. As obrigações decorrentes da prestação de serviços constantes do registro de preços a serem firmadas
entre o MUNICÍPIO e o CONTRATADO serão formalizadas através de ORDEM DE SERVIÇO, observando-se as
condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.
6.2. Na hipótese do CONTRATADO primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar
ou não retirar a ordem de serviço no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os
fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista
no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
7. DA ENTREGA E DO TERMO DE RECEBIMENTO.
7.1. O objeto será recebido provisoriamente pelo responsável onde deve ser efetuada a entrega.
7.2. A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão de TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO.
7.3. O prazo para a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO será de até 3 (três) dias úteis, contado
do recebimento provisório.
7.4. Caso o serviço não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem anterior, a empresa deverá
providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a sua substituição visando ao atendimento das
especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei nº 8.666/93 e no Código de
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90).
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8. DAS PENALIDADES.
8.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, a empresa sujeitar-se-á às penalidades de advertência,
impedimento temporário de licitar com a Administração Pública Municipal e declaração de inidoneidade, que
poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão contratual ou cancelamento do registro.
8.2. A recusa injustificada da empresa em assinar o instrumento contratual, dentro do prazo previsto no item
4.1 caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à pena de impedimento
temporário para licitar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, contado
da data da notificação, bem como multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do pedido.
8.3. Ocorrendo atraso na entrega dos serviços será aplicada multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por
dia de atraso até o trigésimo dia, sobre o valor total do pedido.
8.4. Ocorrendo atraso na entrega dos serviços será aplicada multa de 0,7% (zero vírgula três por cento) por
dia de atraso após o trigésimo dia, sobre o valor total do pedido
8.5. No descumprimento de quaisquer outras cláusulas do contrato, que não impliquem cumprimento de
prazos, será aplicada uma multa de 10% (dez por cento) do total da aquisição.
8.6. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s).
9. DA RESCISÃO CONTRATUAL.
9.1. Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas na Lei nº 8.666/93.
9.2. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a empresa cumpra integralmente a
condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei nº 8.666/93
e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90).
9.3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições previstas no art.
79 da Lei nº 8.666/93.
9.4. A empresa reconhece os direitos do MUNICÍPIO nos casos de rescisão previstas nos arts. 77 a 80 da Lei
nº 8.666/93.
10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA EMPRESA.
10.1. O registro da empresa poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de cinco (05) dias
úteis, a contar do recebimento da notificação nas seguintes hipóteses:
I - pelo MUNICÍPIO, quando:
a) a empresa não cumprir as exigências contidas no edital ou ata de registro de preços;
b) a empresa, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do registro de preços;
c) a empresa der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do registro de preços, por um dos
motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883, de 06 de julho de
1994;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
e) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº
8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883, de 06 de julho de 1994.
II - pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.
10.2. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador,
sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
10.3. A comunicação do cancelamento do registro da empresa, nos casos previstos no inciso I do item 10.1.,
será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento.
10.4. No caso da empresa encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita
por publicação no Diário Oficial de Milagres, considerando-se cancelado o registro da empresa a partir do
quinto dia útil, contado da publicação.
10.5. A solicitação da empresa ou prestador de serviços para cancelamento do registro de preço, não o
desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão final do órgão
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gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada à Administração a
aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.
10.6. Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de bens
constantes do registro de preços.
11. DO FORO.
Fica eleito o foro da cidade de Milagres/Bahia, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela
presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.
Milagres,..... de............................ de 2019

Parecer Jurídico

PROEMITENTE FORNECEDORA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:

O presente instrumento encontrase em conformidade com as
disposições legais aplicáveis a
matéria em especial ao quanto
disposto no art. 55 e seguinte da
Lei n.º 8.666/93.
Milagres-Ba. _________ de 2017

NOME:
CPF
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