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PREGÃO PRESENCIAL N° /2019

ANEXO IV - MODELO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(Nome da Empresa) CNPJ/MF n? sediada
(endereço completo) por intermédio de seu(ua)
representante legal o(a) Senhor(a) , portador(a) da Cédula de
Identidade nO e CPF/MF nO , DECLARA sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no Pregão Presencial N° _/2019, realizado pela Câmara Municipal de
Lagoa Grande do Maranhão - MA, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Local e data

(Nome e assinatura do representante)
*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante.
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PREGÃO PRESENCIAL N° /2019

ANEXO V - MODELO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
OE PEQUENO PORTE

(Nome da Empresa) , inscrita no CNPJ no , por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). , portador(a)
da Cédula de Identidade n? e do CPF no ,
DECLARA, para fins de comprovação no Pregão Presencial N° _/2019, sob as
sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na
presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da lei Complementar nO123,
de
14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei
Complementar nO123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo
4° do artigo 3° da Lei Complementar nO123, de 14de dezembro de 2006.

Local e data

(Nome e assinatura do representante)
*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante.

08S.:1) Assinalar com um "X" a condição da empresa.
2) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, antes da abertura da Sessão,
e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta
licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar do regime diferenciado e
favorecido previsto Lei Complementar n?123/2006.
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PREGÃO PRESENCIAL N° /2019

ANEXO VI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°_/2019

Aos dias do mês de de dois mil e , a Câmara Municipal
de Lagoa Grande do Maranhão - MA, nos termos da Lei n?10.520, de 17 de julho de
2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, subsidiariamente pela Lei 8.666,
de 21 de junho de 1993, e das demais normas legais aplicáveis, em face da
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para Registro de
Preços n° _/2019, RESOLVE registrar os preços para o objeto abaixo exposto de
interesse da Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA, Órgão
Gerenciador, tendo sido os referidos preços oferecidos pela(s) empresa(s)/pessoa
física(s) cuja(s) proposta(s) foi(ram) classificada(s) em primeiro lugar no certame
supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual e futura
contratação de pessoa física/jurídica para prestação de serviços de locação de
veículo para atender as necessidades da Câmara Municipal de Lagoa Grande do
Maranhão - MA

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

I. Conforme o termo de referência, anexo do edital da Licitação na Modalidade
Pregão para Registro de Preços N° _/2019, que é parte integrante desta Ata,
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição, ficam
registrados os preços dos serviços e os respectivos detentores do registro:

NOME EMPRESARIAL/PESSOA FíSICA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJICPF: xxxxxxxxxxxxx
ENDEREÇO: xxxxxxxxxxxxxxxxx.
REPRESENTANTE LEGAL: xxxxxxxxxxxxxx
CPF: xxxxxxxxxxxxxxxx
ITEM DESCRiÇÃO UNID. aTO. V. UNIT. V.TOTAL

1

CLÁUSULA TERCEIRA -VALIDADE DA ATA

I. Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua
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assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços,
o ÓRGÃO GERENCIADOR não está obrigado a contratar os serviços aqui
registrados exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por
meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou
indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR REGISTRADO, sendo,
entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de contratação em
igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços a licitante
registrada assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os
serviços realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições
estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de
Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços,
deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador (Câmara Municipal de
Lagoa Grande do Maranhão - MA), para que este indique as licitantes registradas e
respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá a licitante beneficiária do Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da
prestação dos serviços.

Parágrafo terceiro: As contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos
registrados na presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo quarto: Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de
Preços, não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo do item
registrado na ata de registro de preços para Órgão Gerenciador e/ou Órgãos
Participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA QUINTA - DA ACEITAÇÃO DOVEíCULO/SERViÇOS

Parágrafo primeiro: O veículo deverá manter as características originais
padronizada de fábrica, não sendo permitido o uso de qualquer letreiro, marca ou
logotipo que identifique a locatária, exceto adesivo com a logomarca no formato
indicado pelo CONTRATANTE.
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Parágrafo segundo: O veículo deverá encontrar-se em perfeito estado de
conservação e manutenção, abastecido e limpo interna e externamente, e com a
documentação exigida.

Parágrafo terceiro: Os custos de adesivação, quando necessário, serão de
responsabilidade da CONTRATANTE.

Parágrafo quarto: Os pedidos acerca dos serviços se farão conforme a
necessidade da CONTRATANTE, assim como seu pagamento, estrito aos
quantitativos dos serviços realizados. O valor constante neste instrumento
compreende uma futura e eventual necessidade, que poderá vir a ocorrer ou não
durante os doze meses, não gerando, em nenhum momento, compromisso,
expectativa ou valor devido pelo Órgão Gerenciador.

Parágrafo quinto: Será aceito o veículo que estiver em estrita conformidade com as
determinações aqui presentes.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

Parágrafo primeiro: O pagamento à licitante vencedora será efetuado em até 30
(trinta) dias a partir da entrada da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada e
validada por quem de direito.

Parágrafo segundo: A CONTRATADA, para recebimento de pagamento, deverá
comprovar a inexistência de pendência quanto às seguintes certidões de
regularidade fiscal e trabalhista:

Pessoa Jurídica

• Certidão conjunta de Tributos Federais e da dívida ativa da União,
expedida pela Receita Federal, nos termos da Portaria Conjunta
RFB/PGFN nO1751/14;

• Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual mediante apresentação
de CND e CNDA;

• Certidão de regularidade de Tributos Municipais do domicílio tributário da
empresa mediante apresentação de CND e CNDA;

• Certidão de Regularidade do FGTS (CRF);
• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Pessoa Física

• Certidão conjunta de Tributos Federais e da dívida ativa da União,
expedida pela Receita Federal, nos termos da Portaria Conjunta
RFB/PGFN n? 1751/14;

• Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual mediante apresentação
de CND e CNDA;
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• Certidão de regularidade de Tributos Municipais do domicílio tributário da

empresa mediante apresentação de CND e CNDA;
• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Parágrafo terceiro: Nenhum pagamento será feito sem que a licitante vencedora
tenha recolhido o valor de multa eventualmente aplicada.

Parágrafo quarto: Havendo erro na fatura/nota fiscal, ou outra circunstância que
desaprove a liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a
adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias.

Parágrafo quinto: O pagamento deverá ser efetuado mediante depósito bancário na
conta corrente da contratada, indicada na proposta de preços, devendo para isto
ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta corrente
em que deverá ser efetuado o crédito.

Parágrafo sexto: O atraso no pagamento pela administração no prazo estipulado no
parágrafo primeiro, por motivo de força maior, não garantem a contratada o direito
de suspensão imediato dos serviços, os quais, só poderão fazer este mediante
comunicação por escrito e após 90 (noventa) dias consecutivos de atraso da fatura
mais antiga.

Parágrafo sétimo: O não cumprimento pela contratada dos termos previstos no
subitem anterior sujeitará a contratada as sanções previstas na Lei 8.666/93 e neste
edital.

Parágrafo oitavo: Caso haja eventual situação de irregularidade fiscal ou trabalhista
por parte da CONTRATADA, não impede o pagamento, se os serviços tiverem sido
prestados e atestados. Tal hipótese ensejará, entretanto, na adoção das
providências tendentes ao sancionamento da licitante e rescisão contratual.

Parágrafo nono: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
licitante não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima
referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
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I = (TX) 365 I = (6/100) 365 I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

Parágrafo décimo: - A compensação financeira prevista nesta condição será
incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Parágrafo primeiro: Pela inexecução total ou parcial do Contrato, resultante desta
Ata de Registro de Preços, ou pelo descumprimento dos prazos e demais
obrigações assumidas, a CONTRATANTE, poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à licitante vencedora as sanções a seguir relacionadas:

I - Advertência;

II - Multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no
caso de inexecução total do contrato;

III - Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante
vencedora, injustificadamente ou por motivo não aceito pela CONTRATANTE, deixar
de prestar os serviços previstos no contrato;

IV - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA, por até
02 (dois) anos;

Obs.: as multas previstas nos incisos II e III deste Parágrafo serão recolhidas no
prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

Parágrafo segundo: Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração
Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da
ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, a licitante que:

I - Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Ata de Registro de Preços;

II - Não mantiver a proposta, injustificadamente;

III - Comportar-se de modo inidôneo;

IV - Fizer declaração falsa;
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v - Cometer fraude fiscal;

VI - Falhar ou fraudar na execução do Contrato;

VII - Não celebrar o contrato;

IX - Apresentar documentação falsa.

Parágrafo terceiro: Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará
sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da
CONTRATANTE, caso haja, no que couber às demais penalidades referidas no
Capítulo IV da Lei nO8.666/93.

Parágrafo quarto: Comprovado impedimento ou reconhecida força maior,
devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, a licitante vencedora ficará
isenta das penalidades mencionadas.

Parágrafo quinto: As sanções de advertência e de impedimento de licitar e
contratar com a CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à licitante vencedora
juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições
apresentadas a seguir:

Parágrafo Primeiro: Quando o preço registrado se tornar superior ao preço
praticado no mercado por motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará os
fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados no
mercado.

Parágrafo Segundo: Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos
valores praticados no mercado serão liberados do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade.

Parágrafo Terceiro: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os
demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quarto: A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços
registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não
puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

I - Liberar a empresa/pessoa física do compromisso assumido, sem aplicação de
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penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes àpresEmtaa6S~e·---_j
se a comunicação ocorreu antes do pedido dos serviços;

II - Convocar as demais empresas/pessoas físicas, visando igual oportunidade de
negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá
proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo primeiro: Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
dos serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações
junto ao prestador dos serviços, observadas as disposições contidas na alínea "d" do
inciso II do caput do art. 65 da Lei nQ 8.666, de 1993.

Parágrafo segundo: Quando o preço registrado se tornar superior ao preço
praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o
prestador dos serviços para negociarem a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.

Parágrafo terceiro: O prestador dos serviços que não aceitar reduzir seus preços
aos valores praticados pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade.

Parágrafo quarto: A ordem de classificação dos prestadores de serviços que
aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação
original.

Parágrafo quinto: Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços
registrados e o prestador dos serviços não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
a) liberar o prestador dos serviços do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido dos serviços, e sem aplicação da penalidade se confirmada
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) convocar os demais prestadores de serviços para assegurar igual oportunidade
de negociação.

Parágrafo sexto: Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo sétimo: O registro dos prestadores de serviços será cancelado quando:
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a) descumprir as condições da ata de registro de preços;

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

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

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n? 8.666, de
1993, ou no art. 72 da Lei n2 10.520, de 2002.

Parágrafo oitavo: O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas
a, b e d do subitem anterior será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo nono: O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do prestador dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS
SERViÇOS E EMISSÃO DA ORDEM DE SERViÇOS

Os serviços objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a
caso, pela CONTRATANTE conforme sua necessidade, mediante formalização de
instrumento contratual.

Parágrafo Único: A emissão da Ordem de Serviço, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei nO8.666, de 1993.

Parágrafo Único: Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços
poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DACONTRATADA

Parágrafo primeiro: São Obrigações da Contratada:

a) A Contratada deverá apresentar o veículo em boas condições de uso, de acordo
com as normas estabelecidas pelo DETRAN;
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b) Se o veículo locado apresentar falhas frequentes, demandando manutenções
continuas, o mesmo deverá ser substituído pela Contratada, afim de não prejudicar a
execução dos serviços;

c) No caso da manutenção do veículo exigir um período prolongado, a contrarada
deverá providenciar outro veículo com as mesmas especificações do primeiro;

d) Caso o veículo locado apresente alguma infração de transito com data anterior à
da contratação, a Contratada deverá sana-Ia;

e) Respeitar as norrnas e procedimentos de controle e acesso as dependências da
CONTRATANTE.

f) a obrigação de manterem-se, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ATRIBUiÇÕES DA CONTRATANTE

Parágrafo primeiro: São atribuições da contratante, além de outras que poderão
ser previstas na Minuta do Contrato:

a) O veículo locado ficará sobre o domínio da contratante, cabendo a ela arcar com
os custos referentes ao abastecimento ficando a manutenção do veículo por conta
do contratado.

b) Rejeitar o veículo em desacordo com as especificações e obrigações assumidas
pelo licitante.

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

Parágrafo Segundo: Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte:

a) É expressamente proibida, a veiculação de publicaidade acerca do contrato, salvo
se houver prévia autorização da CONTRATANTE;

b) É vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços
objeto deste pregão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços N°



j C 'Jl ("'A t.. ~"r L - ._..lfvll.0
r , J_vl

CÂMARA MUNICIPAL DE L1~oÀ GRANDJ D~fM~-Ã42o-1--'--l
CNPJ: 01.61~.627/0001-66 I FLS._ ~~_. __ . I
Av. IOde Maio, s/n, Centro,! -n-- l

Lagoa Grande do Maranhão - MA i RU3 ---J<.._ú..L .... _"'_ ___.._ i
IL. ~. ~~ .... ......._..~

_/2019 e a proposta da empresa classificada em 1° lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com
observância das disposições constantes nas Leis n° 10.520/2002, n? 8.666/93 e
demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na
imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela
Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que
não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no
foro da cidade de Lago da Pedra - MA, com exclusão de qualquer outro.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA, de
____ de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA
CNPJ: 01.612.627/0001-66

FRANCISCO CIRILlO DE SOUZA DEOLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

CPF: XXXXXXXX-XX
ORGÃO GERENCIADOR

(Nome da empresa contratada)
CNPJ: _
(Nome de representante)
CPF: XXXXXXXX-XX
Empresa Registrada

Testemunha CPF n° _

Testemunha CPFno _
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PREGÃO PRESENCIAL N° 12019
ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(nome empresarial da licitante), inscrita no CNPJ n":
com sede na , por intermédio de seu

representante legal, o(a) Sr.(a) , infra-assinado, portador(a) da
Cédula de Identidade nO e do CPF/MF n?
________ , para fins do disposto no edital, DECLARA, sob as penas da
lei, em especial o artigo n? 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para
participação na licitação, Pregão N°_/2019 que:

a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de
maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima
mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato da licitação acimamencionada,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 da licitação acima mencionada quanto a participar ou
não da referida licitação;

d) Queo conteúdo da proposta apresentadapara participar da licitação acimamencionada não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;

e) Queo conteúdo da proposta apresentadapara participar da licitação acima mencionada não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhãoantes da abertura oficial das
propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderese informações parafirmá-Ia.

Local e data

(assinatura do representante legal)
Observação:Esta Declaração deverá ser entregue fora dos envelopes de "Proposta

de Preços" e de "Documentosde Habilitação",



PREGÃO PRESENCIAL N° /2019

ANEXO VIII
MODELO DA PROPOSTA

À
Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA

A/C: Sr. Pregoeiro

Prezado Senhor,

A empresa com sede na Rua/Av.
__________ , inscrita no CNPJ sob o nO _
abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do
presente pregão, apresentar proposta comercial, nas seguintes condições:

PROPOSTA

ITENS DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP
ITEM DESCRIÇAO UNIDADE QUANT. V. UNIT. V. TOTAL

Total: R$ -

oOValidade da Proposta _

oODeclaramos na proposta de que os preços apresentados incluem todos os custos
e despesas, tais como, e sem se limitar a custos direitos e indiretos, tributos
incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros,
lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do Edital e seus
Anexos.

O Declaramos que a conclusão e entrega dos serviços se darão no prazo de 02
(dois) dias;

OODeclaramos que estamos de acordo com todas as demais condições do Edital.

OOlndicamos como representante para assinatura do contrato/ata de registro o
Sr(a). , estado civil, profissão, nOdo CPF e Carteira de Identidade,
domicílio.

Dados Bancários: Banco , Agência , Conta _
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Local e data

(assinatura do representante legal)

Carimbo do CNPJ.
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PREGÃO PRESENCIAL N° /2019

ANEXO IX

MODELO DE CREDENCIAMENTO

(Papel timbrado ou personalizado da empresa, se houver)

CARTA DE CREDENCIAMENTO - Pregão N° _/2019
Local e data

Ao Pregoeiro da Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA.

Senhor Pregoeiro,

Pela presente, designamos o Sr.(a) , portador(a) da cédula de
identidade n? , expedida pela SSP do Estado de _
e portador do CPF n? , para nos representar no processo
licitatório relativo ao Pregão Presencial nO_/2019, podendo o mesmo formular
lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, negociar preços
e, ainda, rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e apresentar
impugnação à recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim
praticar todos os atos inerentes à referida licitação.

Atenciosamente,

Identificação e assinatura do outorgante
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PREGÃO PRESENCIAL N° /2019

ANEXO X
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

CONTRATO N° _

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

Por este instrumento particular, o(a) CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA
GRANDE DO MARANHÃO - MA, pessoa jurídica de direito público, situada na
Rua/Av. inscrito no CNPJ n? , neste ato
representado pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Cédula de Identidade
sob n? e do CPF n? através do(a)
_______ , a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa/pessoa
física , Situada na Rua/Av. , inscrita no
CNPJ/CPF sob o nO , neste ato representado pelo(a) Sr.(a)
_------, portador(a) da Cédula de Identidade n° e do CPF
nO a seguir denominada CONTRATADA, têm, entre si, ajustado o
presente CONTRATO, decorrente do Pregão Presencial n° _/2019, seguindo
subsidiariamente as disposições da Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Federal n°
8.666/1993, da Lei Complementar n° 147/2014 e demais normas atinentes à espécie
tendo em vista o que consta nos autos do Processo n? /2019, submetendo
se às cláusulas e condições abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão tombado sob o N° __ /2019, em
conformidade com a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas com os
termos da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

2.1. Contratação de empresa para , de interesse da Câmara
Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA, estes a serem realizados conforme
discriminação da Ata de Registro de Preços n° e na proposta vencedora. E
de acordo com a Lei nO8.666/93 e Lei 10.520/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO REAJUSTE:

3.1. O valor global da presente avença é de R$ ( ), a ser pago em
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da
despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais do licitante
vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da adjudicada.
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3.2. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, antes de decorridos 1
(um) mês da data de assinatura deste contrato, hipótese na qual poderá ser utilizado
o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA:

4.1. O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data
de sua assinatura e vigerá até _ de de 2019.

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:

5.1. As despesas deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária
consignada no orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO
MARANHÃO - MA, representado pela seguinte rubrica:

ÓRGÃO: 01 - Câmara Municipal;
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - Câmara Municipal;
PROJETO/ATIVIDADE: 2.001 - Manutenção e Func. das Atividades Administrativas
Funcionamento dos Serviços de Apoio a Câmara;
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.39.00 - Outros Servode Tere. Pessoa
Jurídica.
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.36.00 - Outros Servo de Tere. Pessoa
Física.

6. DAS OBRIGAÇÕES DACONTRATADA

6.1. A Contratada deverá apresentar o veículo em boas condições de uso, de acordo
com as normas estabelecidas pelo DETRAN;

6.2. Se o veículo locado apresentar falhas frequentes, demandando manutenções
continuas, o mesmo deverá ser substituído pela Contratada, afim de não prejudicar a
execução dos serviços;

6.3. No caso da manutenção do veículo exigir um período prolongado, a contrarada
deverá providenciar outro veículo com as mesmas especificações do primeiro;

6.4. Caso o veículo locado apresente alguma infração de transito com data anterior à
da contratação, a Contratada deverá sana-Ia;

6.5. Respeitar as norrnas e procedimentos de controle e acesso as dependências da
CONTRATANTE.

6.6. a obrigação de manterem-se, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

6.2. Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte:
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6.2.1. É expressamente proibida, a veiculação de publicaidade acerca do contrato,
salvo se houver prévia autorização da CONTRATANTE;

6.2.2. É vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços
objeto deste intrumento contratual.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ATRIBUiÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São atribuições da contratante, além de outras que poderão ser previstas na
Minuta do Contrato:

7.2. O veículo locado ficará sobre o domínio da contratante, cabendo a ela arcar com
os custos referentes ao abastecimento ficando a manutenção do veículo por conta
do contratado.

7.3. Rejeitar o veículo em desacordo com as especificações e obrigações assumidas
pelo licitante.

7.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

7.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratada.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES:

8.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, ou pelo descumprimento dos
prazos e demais obrigações assumidas, a CONTRATANTE, poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as sanções a seguir relacionadas:

8.1.1 - advertência;

8.1.2 - multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato,
no caso de inexecução total do contrato;

8.1.3 - multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até
o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante
vencedora, injustificadamente ou por motivo não aceito pela CONTRATANTE, deixar
de prestar os serviços previstos no contrato;

8.1.4 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA, por até
02 (dois) anos;

Obs.: as multas previstas nos subitens 8.1.2 a 8.1.3 desta Condição serão
recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
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8.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla
defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a
licitante que:

8.2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

8.2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

8.2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

8.2.4 - fizer declaração falsa;

8.2.5 - cometer fraude fiscal;

8.2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

8.2.7 - não celebrar o contrato;

8.2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;

8.2.9 - apresentar documentação falsa.

8.3. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da CÂMARA
MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA, caso haja, no que
couber às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nO8.666/93.

8.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado
e aceito pela CONTRATANTE, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades
mencionadas.

8.5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA, poderão ser
aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

9. CLÁUSULA NONA - DA ACEITAÇÃO DOSVEICULOS/SERVIÇOS

9.1. O veículo deverá manter as características originais padronizada de fábrica, não
sendo permitido o uso de qualquer letreiro, marca ou logotipo que identifique a
locatária, exceto adesivo com a logomarca no formato indicado pelo
CONTRATANTE.
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9.2. O veículo deverá encontrar-se em perfeito estado de conservação e
manutenção, abastecido e limpo interna e externamente, e com a documentação
exigida.

9.3. Os custos de adesivação, quando necessário, serão de responsabilidade da
CONTRATANTE.

9.4. Os pedidos acerca dos serviços se farão conforme a necessidade da
CONTRATANTE, assim como seu pagamento, estrito aos quantitativos dos serviços
realizados. O valor constante neste instrumento compreende uma futura e eventual
necessidade, que poderá vir a ocorrer ou não durante os doze meses, não gerando,
em nenhum momento, compromisso, expectativa ou valor devido pelo Órgão
Gerenciador.

9.5. Serão aceitos os veículos que estiverem em estrita conformidade com as
determinações aqui presentes.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - FORMA DE PAGAMENTO:

10.1. O pagamento à licitante vencedora será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir
da entrada da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada e validada por quem de
direito.

10.2. A CONTRATADA, para recebimento de pagamento, deverá comprovar a
inexistência de pendência quanto às seguintes certidões de regularidade fiscal e
trabalhista:

Pessoa Jurídica

• Certidão conjunta de Tributos Federais e da dívida ativa da União,
expedida pela Receita Federal, nos termos da Portaria Conjunta
RFB/PGFN n?1751/14;

• Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual mediante apresentação
de CND e CNDA;

• Certidão de regularidade de Tributos Municipais do domicílio tributário da
empresa mediante apresentação de CND e CNDA;

• Certidão de Regularidade do FGTS (CRF);
• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Pessoa Física

• Certidão conjunta de Tributos Federais e da dívida ativa da União,
expedida pela Receita Federal, nos termos da Portaria Conjunta
RFB/PGFN nO1751/14;

• Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual mediante apresentação
de CND e CNDA;
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• Certidão de regularidade de Tributos Municipais do domicílio tributário da
empresa mediante apresentação de CND e CNDA;

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

10.3. Nenhum pagamento será feito sem que a licitante vencedora tenha recolhido o
valor de multa eventualmente aplicada.

10.4. Havendo erro na fatura/nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a
liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a adjudicatária
tome as medidas saneadoras necessárias.

10.5. O pagamento deverá ser efetuado mediante depósito bancário na conta
corrente da contratada, indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar
explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em
que deverá ser efetuado o crédito.

10.6. O atraso no pagamento pela administração no prazo estipulado no parágrafo
primeiro, por motivo de força maior, não garantem a contratada o direito de
suspensão imediato dos serviços, os quais, só poderão fazer este mediante
comunicação por escrito e após 90 (noventa) dias consecutivos de atraso da fatura
mais antiga.

10.7. O não cumprimento pela contratada dos termos previstos no subitem anterior
sujeitará a contratada as sanções previstas na Lei 8.666/93 e neste edital.

10.8. Caso haja eventual situação de irregularidade fiscal ou trabalhista por parte da
CONTRATADA, não impede o pagamento, se os serviços tiverem sido prestados e
atestados. Tal hipótese ensejará, entretanto, na adoção das providências tendentes
ao sancionamento da licitante e rescisão contratual.

10.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e
a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
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1= (TX) 365 I = (6/100) 365 I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

10.10. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a
ser apresentada posteriormente.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:

11.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com
as consequências contratuais, as previstas em lei e no presente contrato.

11.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará
rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem
que assista à Contratada o direito de reclamar indenizações relativas às despesas
decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer
infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação,
na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.

11.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e
80 da Lei de Licitações.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES FINAIS:

12.1. O CONTRATADO se obriga a 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.

12.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de
licitação e à proposta licitatória.

12.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das
prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei nO8.666/93, alterada e consolidada.

12.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou
por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos no Art. 65,
da Lei n? 8.666/93.

12.6. A inadimplência do CONTRATADO com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e a
aquisição do objeto.

12.7. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades
contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa
autorização da Administração.
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12.8. A Administração rejeitará os serviços prestados em desacordo com os termos
do Processo Licitatório, da proposta e deste contrato.

12.9. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que
formam o procedimento licitatório e a proposta adjudicada.

12.10. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante
terceiros pelos atos praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer
reclamações e indenizações.

12.11. A publicação resumida do intrumento de contrato será feita observando o que
determina o Parágrafo Único, do Art. 61, da Lei 8.666/93;

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

o foro da Comarca de Lago da Pedra - Maranhão é o competente para
dirimir questões decorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao
disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e
consolidada. Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, perante
testemunhas que também o assinam, para que produzam os seus jurídicos e legais
efeitos.

Lagoa Grande do Maranhão - Maranhão, __ de de 2019.

Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão
CNPJ:

(Autoridade Competente)
(Cargo)

Contratante

Nome da Empresa
CNPJ:

(Nome do representante da contratada)
CPF:

Contratada

TESTEMUNHAS:
______________________ CPFno _

______________________ CPFno _
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ANEXO XI
RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de pessoa fisica/jurídica
para prestação de serviços de locação de veículo para atender as necessidades da Câmara
Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (Preencher preferencialmente com letra de forma).

Razão Social: ----------------------------------------------------------
CNPJ n": lnsc. Estadual n":--------------------------- -------------------
Endereço: _

Cidade: Estado: _

E-mail:

(DOO)Telefone: (, (DOO) Fax: (, . _

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

Nome completo: __

CPF nO (DOO)Telefone: (, _

Cargo/função que exerce na empresa: ( ) Sócio/Empresário; ( ) Outros: __

E-mail Oata do recebimente: __ /__ /2O19.

Assinatura/rubrica do responsável:
Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre esta Câmara e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria
preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação,
da Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA, por meio do e-mail:
cmlagoagrandedomaranhao@gmail.com, ou entregar pessoalmente. A não remessa do
recibo exime o Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitação, da Câmara Municipal de
Lagoa Grande do Maranhão - MA da comunicação de eventuais retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.


