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EDITAL  

PREGÃO PRESENCIAL - SRPNº. 007/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 017/2019 

 
BASE LEGAL: Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93, no que for pertinente, além do Decreto 
Municipal de SRP nº. 181/2016, de 12 de dezembro 2016 e legislação pertinente.   
 
MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 007/2019. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2019. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço: (X) Por Lote 

REGIME DE EXECUÇÃO: AQUISIÇÃO ÚNICA  

Data: 22/03/2019 

HORÁRIO: 15:00 horas.  

LOCAL: Rua Sebastião Alves Santana, nº. 57, Centro, Urandi – Bahia. 

 
O Município de Urandi, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na 
modalidade Pregão Presencial SRP Nº 007/2019 Processo n.º 017/2019, objetivando a 
Aquisição de Veículos parao Município de Urandi. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, 
que dele fazem parte integrante. 
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 
endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento de Pregão, após o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.  
 
A sessão de processamento do pregão será realizada na Sala da CPL, e será conduzida pela 
Pregoeiro João Goutemberg de Souza Figueiredo com o auxílio da equipe de apoio.  
 
I – DO OBJETO 
 
1.1 - Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Veículos Automotores e 
Motocicletas, para serem usados nas atividades do Gabinete do Prefeito e das Secretarias do 
Município de Urandi de acordo com as especificações e quantitativos constantes do Anexo I, 
deste Edital, incluindo prestação de serviços de Assistência Técnica enquanto durar o prazo de 
garantia. 

1.2 - O prazo de entrega dos bens será de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da 
Requisição. 

 
1.3 - As empresas interessadas poderão se participarem na Licitação, objeto deste Edital, ao 
fornecimento dos equipamentos constantes de um ou mais lotes, dentre aqueles acima 
especificados. 
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II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 - Poderão participar do certame os interessados credenciados, que atenderem a todas as 
exigências de habilitação contidas neste edital e 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, na forma das leis e regulamento citados neste Edital. 

 
2.3 - Não será admitida a participação de empresas em consórcio nesta licitação. 
 
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 em 
Lei. 
 
2.5 - Cópia deste Edital e seus anexos estarão, a partir da data da publicação de seu resumo 
em Diário Oficial do MUNICÍPIO, no site – www.urandi.ba.gov.br, à disposição dos 
interessados, os quais poderão obtê-lo junto ao Setor de Licitação do Município no endereço 
indicado à fl. 01 - de segunda a sexta-feira das 7:30 às 12:00 h. Outras informações sobre a 
licitação serão prestadas pelo Pregoeiro e equipe de apoio na sala da CPL-Comissão 
Permanente de Licitação, nos mesmos locais e horários,  pelo(s) Telefone 77-3556-2127 e 
através do E-mail: cpl.urandi@gamil.com 
 
III – DA REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO 
 
3.1 Esta licitação obedecerá, integralmente as disposições constantes na Lei Federal n° 
10.520/02 e 8.666/93, no que for pertinente, além do Decreto Municipal de SRP nº 181/2016, 
de 12 de dezembro 2016 e legislação pertinente.   
 
IV - DO CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES) 
 
4.1.-PESSOAJURÍDICA 
4.1.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
4.1.1.1 - Tratando-se de representante estatutário legal, o estatuto social, contrato social ou 
outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
4.1.1.2 – Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular 
(poderá ser utilizado o modelo do Anexo III deste Edital) com firma reconhecida do qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir 
de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes e, acompanhado do 
correspondente documento, dentre os indicados no item 4.1.1.1, que comprove os poderes 
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do mandante para a outorga; 
4.1.1.3 – Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, documento que 
comprove esta condição. 
4.1.1.4 – Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo do 
Anexo V do Edital. Observando que todo o teor do conteúdo no modelo deverá constar na 
declaração a ser entregue no certame. 
4.2 – O representante de licitante presente à sessão devera identificar-se exibindo cópia com 
o original do documento oficial de identificação. 
4.3 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que 
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
4.4 – A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressado Pregoeiro. 
4.5 – A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de quaisquer dos documentos 
decredenciamento, impedirá a participação da licitante no presente certame. Neste caso, o(s) 
portador(es) dos envelopes poderá(ão) assistir apenas como ouvinte(s), não podendo rubricar 
documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no 
desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de credenciamento 
estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1) ou (2), o respectivo envelope será 
entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma 
vez que citado documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa. 
 
 
5.1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 
em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do 
nome da proponente e do n.º do CNPJ, os seguintes dizeres: 
 
a) Envelope A – Proposta Comercial, Licitação tipo PREGÃO PRESENCIAL, nº. 007/2019, 
Processo Administrativo nº. 017/2019. 
 
b) Envelope B – Habilitação, Licitação tipo PREGÃO PRESENCIAL, nº. 007/2019, Processo 
Administrativo nº. 017/2019. 
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, sendo 
necessária, nesta última hipótese, a juntada da procuração que contemple expressamente 
este poder. 
 
5.3 - Os documentos relativos à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em original, cópia 
autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possam serem autenticados. 
 
5.3.1 - Habilitação Jurídica: Apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; no caso de 
sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à investidura de seus atuais 
administradores nos respectivos cargos; inscrição do ato constitutivo, no caso sociedade civil, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício, e; decreto de autorização em se tratando 
de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país. 
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5.3.2 - Regularidade Fiscal: Apresentação dos seguintes Documentos: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 
b) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, bem como prova de 
inscrição no cadastro de contribuintes, do município ou sede do licitante, através de alvará;  
c) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente na forma da Lei e com a Procuradoria da Fazenda Nacional, através da Certidão 
Negativa da Dívida Ativa da União, sendo este último datado dos últimos 180 (cento e oitenta) 
dias, desde que outro prazo não esteja estipulado neste documento; 
d) Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado 
de Regularidade do FTGS/CRF; 
e) Prova de regularidade perante a justiça trabalhista, mediante apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme Lei Federal n.º 12.440, de 07 de julho de 
2011. 
 
5.3.3 - Qualificação Técnica: Apresentação dos seguintes Documentos: 
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, através da apresentação de 
atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado. 

5.3.4 – Qualificação Econômico-financeira: Apresentação dos seguintes documentos: 

a) Balanço Patrimonial do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios; 
a.1) Fica desobrigado de apresentar o Balanço Patrimonial as microempresas e empresas de 
pequeno porte, conforme regulamenta o Art. 3º do Decreto Federal 8.538 de 06 de outubro 
de 2015.. 
b) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; 
 
VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE – A “PROPOSTA COMERCIAL” 

6.1 - A proposta de preços deverá conter os seguintes elementos: 

a) Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal; 
b) Número do processo e do pregão; 
c) Especificação de forma detalhada do objeto da presente licitação, em rigorosa 
conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos, não se admitindo propostas 
alternativas; 
 
6.2 - O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências 
constantes do Anexo II, expressando os valores em moeda nacional – reais e centavos, em 
duas casas decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas. 
 
6.3 - Na formulação da proposta,correndo divergência entre o preço em algarismo e o 
expresso por extenso, será levado em conta este último. 
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6.4 – Na Proposta apresentada e nos lances formulados deverão 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, 
depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros 
custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela contratada 
das obrigações. 
 
6.5 - Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, 
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso computar qualquer 
custo financeiro para o período de processamento das faturas; 
 
6.6 -Marca, modelo, referência, versão e demais características dos veículos ofertados, 
deverão ser informados, obrigatoriamente, no Formulário da Proposta. 
 
6.7 - A proposta de preços terá validade comercial de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data de sua abertura. 
 
6.8 - Os veículos cotados nas propostas de preços devem ter suas características originais 
mantidas, não podendo nenhuma alteração ou adaptação ser realizada de modo a 
comprometer o desempenho original de fábrica 
 
6.9-O veículo deverá ser entregue 0 Km com modelo/ano de acordo com o apresentado na 
proposta comercial.  
 
6.10 - O veículo deverá ser entregue com o tanque abastecido com no mínimo de 20 (vinte) 
litros de combustível.  
 
6.11 -Deverá ser apresentada a tabela tempária de serviços e catálogo de peças da marca e 
modelo do veículo proposto, em formato txt ou xls, vigente na data de abertura da licitação. 
 
6.12 -A proposta e os lances formulados deverão apresentar preço para a quantidade total 
demandada, expresso em real, com duas casas decimais. 
 
6.13 - O prazo para a entrega do objeto licitado será de 60(sessenta) dias a contar da data da 
assinatura do contrato. 
 
6.14 - 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.  
 
6.15 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem 
propostas com preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis 
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 
 
6.16 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste 
Edital ou que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou com preços 
manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos 
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insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto do contrato.  
 
6.17 - 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. 
 
VII – DO CONTEUDO DO ENVELOPE – B “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

7.1 - O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir, 
numerados e relacionados os quais dizem respeito a: 
7.1.1 - Habilitação Jurídica – Será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à 
investidura de seus atuais administradores nos respectivos cargos; 
 
7.1.2 – Regularidade Fiscal - Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 
a) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se houver, relativo 
à sede ou ao domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto do certame; 
 
c) - Prova de regularidade de débito com as fazendas estadual e municipal, da sede ou do 
domicilio da licitante; 
 
d) - prova de regularidade relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Portaria 
Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014); 
 
e) - prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
 
f) – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa (CNDT). 
 
7.1.3 – Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas 
com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão 
judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 
7.3.6 Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte será obrigatória a 
apresentação dos documentos indicados no subitem 7.1.2, deste Edital, ainda que os mesmos 
veiculem restrições impeditivas à referida comprovação. 
7.1.3.1 – A comprovação de que trata o subitem 7.1.2 deverá ser efetuada mediante a 
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de 
negativas, no prazo de cinco dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for 
declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração. 
 



 

  

MUNICÍPIO DE URANDI 

     Rua Sebastião Alves de Santana, n.º 57 - Centro Administrativo 

Cep: 46.350-000, Urandi – Bahia – CNPJ: 13982632/0001-40 

7 

7.1.3.1.1 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, 
implicará decadência do direito `a contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 
Federal nº. 8.666/93, especialmente a definida no art. 87. 
 
7.1.4 - Qualificação Econômico - Financeira – Será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 
 
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante, com data de expedição ou revalidação, dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à 
data de abertura da licitação. 
 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da 
data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios.  
 
c) Demonstração de patrimônio líquido ou capital social no montante mínimo indicado abaixo, 
concernente à data de apresentação das propostas, na forma da lei, admitida a sua 
atualização com base no INPC do IBGE, permitindo-se, na hipótese de licitação por lotes, a 
demonstração da qualificação individualizada para cada lote de interesse da proponente. 
Neste caso, ofertando a licitante proposta para mais de um lote, o patrimônio líquido exigido 
será a resultante da soma de tantos quantos forem os lotes ofertados. 
 
7.1.5 - Qualificação Técnica - Será comprovada através da apresentação dos seguintes 
documentos: 
a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de no 
mínimo 02 (dois) atestados, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

7.1.6 - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal 
nº. 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a 
partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo constante do Anexo VI deste 
Edital. 
 
VIII - DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO 
 
8.1- No horário e local indicado no preâmbulo deste edital, será aberta a sessão pública 
deprocessamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 
participar do certame.  
 
8.2 - Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a 
Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação, previstas 
neste edital, Anexo V e após esta fase, os Envelopes A - Proposta de Preços e o Envelope B - 
Habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas. 
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8.3 - Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a 
respectiva documentação, não cabe desistência da proposta. 
 
8. 4 - 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 pelo pregoeiro. 
 
8.5 - O pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as propostas 
nele contidas, bem como a regularidade das mesmas. 
 
IX – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS  

9.1- O critério de julgamento será o de Menor Preço por Lote.  

9.2 - 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 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. 
 
9.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo 
licitante, para efeito de ordenação das propostas.  
 
9.4 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.  
 
9.5 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 
9.6 - A etapa de lances será considerada encerrada, quando todos os participantes desta 
etapa declinarem da formulação de lances. 
 
9.7 - No caso de empate, ficto, será assegurada, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, 
a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte 
beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:  
 
9.8 - Entende-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5%(cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada. 
 
9.9 – Em qualquer destas hipóteses, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
 
9.10 - O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes que 
estejam presentes na sessão e deverá ocorrer no prazo máximo de 5(cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
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9.11- Sempre que houver sorteio deverá ser lavrada ata específica. 
9.12 - Sendo aceitável a proposta de menor preço, o pregoeiro 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. 
 
9.13 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será 
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo Pregoeiro, com a 
posterior homologação do resultado pela Autoridade Superior.  
 
9.14 - Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
pregoeiro examinará a oferta subseqüente, 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. 
 
9.15 - A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas de e 
empresas de pequeno porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica a 
inabilitação automática da licitante. 
 
9.16 - Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor 
preço vier a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o pregoeiro deverá restabelecer a etapa 
competitiva de lances entre os licitantes, obedecendo os critérios anteriormente definidos 
neste Edital. 
 
9.17 - O Pregoeiro, 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 e os lances verbais apresentados, na ordem de classificação; a análise da 
documentação exigida para habilitação; os recursos interpostos e demais ocorrências 
relevantes. 
 
9.18 - A Ata da sessão deverá ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes 
presentes. 
 
9.19 - Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços 
readequada ao que foi ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a 
proposta escrita. 
 
X - DOS RECURSOS 
 
10.1 – No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
10.2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência 
do direito de recurso a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora 
e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 



 

  

MUNICÍPIO DE URANDI 

     Rua Sebastião Alves de Santana, n.º 57 - Centro Administrativo 

Cep: 46.350-000, Urandi – Bahia – CNPJ: 13982632/0001-40 

10 

 
10.3 – As razões e contra-razões recursais deverão ser protocoladas no setor de Licitação do 
Município de Urandi, BA, até as 12h00min do último dia do prazo. 
 
10.4 – Interposto o recurso o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 
 
10.5 – Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Sendo decididos e 
constatados a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto 
do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
 
10.6 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
XI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
11.1 - Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente 
vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.  
 
11.2 - 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. 
 
11.3 -A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
XII - DA CONTRATAÇÃO 
12.1 - O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato no prazo de até 10 (dez) 
dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 64 da Lei Federal nº. 8.666/93.  
 
12.2 - Na hipótese da não-contratação da microempresas e empresas de pequeno porte, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
12.3 - Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas 
as condições de habilitação. 
 
12.4 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
celebrar o contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas 
subseqüentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das 
condições de habilitação, procedendo à contratação. 
 
12.5 - A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou 
mandatário com poderes expressos. 
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12.6 - A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos 
ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, na forma do §1º do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/96. 
 
12.7- As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre 
os contratantes. 
 
12.8 - A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio 
contrato, quando for o caso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras 
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações 
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração 
do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de 
aditamento. 
 
XIII – DASCONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
13.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de Ordem Bancária ou 
Crédito em Conta Corrente, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data de 
emissão da Nota Fiscal. 
13.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua 
regularização por parte da contratada. 
 
XIV - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA E DO REAJUSTAMENTO 
 
14.1 - Os Preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. 
 
XV - DA FORMA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  
 
15.1 - A forma de fornecimento do objeto da presente licitação será o de Aquisição Única. 
 
15.2 - O veículo deverá ser entregue 0 Km, não podendo ter data de fabricação anterior a 
180(cento e oitenta) dias contados da data de abertura da licitação e modelo/ano de acordo 
com o apresentado na proposta comercial. 
 
15.3 - O veículo deverá ser entregue com o tanque abastecido na sua totalidade ou com 
autorização do contrato para o abastecimento completo no posto de combustível mais 
próximo da licitante vencedora. 
 
15.4 - Deverá ser apresentada a tabela tempária de serviços e catálogo de peças da marca e 
modelo do veículo proposto, em formato txt ou xls, vigente na data de abertura da licitação. 
 
XVI - DA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DO OBJETO 
 
16.1 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da entrega do objeto e 
registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
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16.2 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do 
objeto.  
 
16.3 - O objeto desta licitação deverá ser entregue nos locais estabelecidos na requisição, 
emitida pelo Setor de Compras. 
 
XVII – DAS PENALIDADES 
 
17.1- Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal 
nº. 8.666/93.  
 
17.2 - 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: 
 
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do 
adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua 
convocação; 
 
b) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 
da parte do objeto não entregue; 
 
c) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue 
por cada dia subseqüente ao trigésimo. 
 
17.3 - A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
 
17.4 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando 
exigida, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o 
caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à Administração se 
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de 
qualquer multa porventura imposta. 
 
17.5 - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximiráa contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 
 
17.6 - Será advertido verbalmente, pelo pregoeiro, o licitante cuja conduta vise perturbar o 
bom andamento da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, 
caso persista na conduta faltosa. 
 
XVIII – DA RESCISÃO 

 
18.1 - A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, com as 
conseqüências contratuais previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei 10.520/02.  

 
18.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
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 XIX - DA REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO 
 
19.1 - A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei Federal nº. 
8.666/93. 
 
XX - DAS IMPUGNAÇÕES 
 
20.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão, devendo protocolar o pedido de esclarecimento e o pedido de impugnação na sede 
da Prefeitura Municipal de Urandi, no Setor de Licitação e Contratos, localizada na Rua 
Sebastião Alves de Santana, n° 57, Centro Administrativo, Urandi – BA, cabendo ao pregoeiro 
decidir sobre o requerimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
20.1.1 – O pedido de esclarecimento poderá ser feito via E-mail: cpl.urandi@gmail.com 
20.2 - A petição deverá ter: Cabeçalho em todas as folhas, contendo todos os dados que 
identifiquem o licitante; número do Pregão e do Processo e será dirigida à autoridade 
subscritora do Edital; 
20.2.1 – Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame; 
20.3 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, por falhas ou irregularidades, o 
licitante que não o fizer até às 12h00min (doze) horas do segundo dia útil que anteceder a 
data de realização da Sessão Publicado Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá 
efeito de recurso. 
 
XXI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
21.1 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o 
pregoeiro, 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.  
 
21.2 - O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo 
o 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. 
 
21.3 - O pregoeiro, 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. 
 
21.4 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da 
Comarca de Urandi, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 
21.5 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, com 
observância da legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federais nº 
e 8.666/93, no que for pertinente.  

mailto:cpl.urandi@gmail.com


 

  

MUNICÍPIO DE URANDI 

     Rua Sebastião Alves de Santana, n.º 57 - Centro Administrativo 

Cep: 46.350-000, Urandi – Bahia – CNPJ: 13982632/0001-40 

14 
 
21.6 - Integram o presente Edital 
 
Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II Poposta de Preço; 

Anexo III–Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame (MODELO) 

Anexo IV –Carta de Credenciamento (MODELO) 

Anexo V –Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à 

Habilitação; 

Anexo VI–Modelo de Declaração de Não Empregar Menor 

Anexo VII– Minuta da Ata de Registro de Preços   

Anexo VIII– Minuta de Contrato de Compra  

21.7 - As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto 
desta licitação serão prestados pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, diariamente, de 
segunda a sexta das 7:30 às 12:00h na sede da Comissão Permanente de Licitação - CPL, sito 
na Rua Sebastião Alves Santana, nº 57, Centro, ou pelo(s) Telefone (77) 3456-2127 e através 
do E-mail:  cpl.urandi@gmail.com 

 
 
Urandi, 06 de Março de 2019.  
 
 

João Goutemberg de Souza Figueiredo 
Pregoeiro 

Portaria MU- 030/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cpl.urandi@gmail.com
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PREGÃO PRESENCIAL - SRPNº. 007/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 017/2019 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 - OBJETO 
 
1.1 - Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Veículos Automotores e Motocicletas, para serem 
usados nas atividades do Gabinetedo Prefeito e das Secretarias do Município de Urandi de acordo com as 
especificações e quantitativos constantes do Anexo I, deste Edital, incluindo prestação de serviços de Assistência 
Técnica enquanto durar o prazo de garantia. 

 

 ESPECIFICAÇÕES / QUANTITATIVOS  

Item Quant. Descrição 
Marca/ 
Modelo 

Preço 
Unitário 

R$ 

Preço 
Total 

R$ 

  LOTE 1    

1.1 

 
 
 
 
 

04 
 
 
 
 
 

Motocicleta 0 (zero) km,: Tipo Cross; Cor 
Branca/Preta; Ano/Modelo 2018/2019; Motor: 4 
(Quatro) tempos, Arrefecido a Ar; Cilindrada 
(capacidade cúbica) 149 a 163 CV, Potência 
Máxima de 12 a 15 CV; Bateria Selada; Sistema de 
Ignição CDI e/ou Eletrônica; Partida Elétrica; Freios 
Traseiro Ventilado e/ou Tambor e Dianteiro a 
Disco Ventilado, acionamento hidráulico; 
Suspensão dianteira e traseira; Combustível 
Gasolina e/ou Etanol, tanque com capacidade 
mínima de 11 litros; Tipo de Roda: Aço Raiada; Aro 
17; Pneu Dianteiro 90/90-17 e Pneu Traseiro 
110/90-17, de uso misto; 
02 (dois) Capacetes por moto, na cor branca ou 
preta, sendo um para o piloto, outro para o 
passageiro, Todos os acessórios de segurança 
exigidos por Lei. GARANTIA: 1 (um) ano, no 
mínimo, de motor, transmissão e carroceria. Mata 
cachorro (protetor francês); Licenciado e 
Emplacado em nome do Município de Urandi, com 
Placas próprias para Veículos Oficiais 

   

  LOTE 2    

 
2.1 

 
01 

Veículo 0 (zero) km,  Tipo Pick-Up;  Cabine Dupla, 
2.8 Turbo, Tração 4x4,  Cor Branca; que comporte, 
no mínimo, 5 (cinco) passageiros (incluindo o 
motorista), Ano/Modelo 2018/2019, com a 
seguinte configuração: Potência do Motor: 175 a 
210 CV; Câmbio Automático, no mínimo, 6 (seis) 
Marchas à Frente e 1 (uma) à Ré; Porta Malas: 
1.000 a 1.065 litros;  Freios Dianteiro com Disco 
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Ventilado e Traseiro Tambor, Sistema de Freios 
ABS nas 4 (quatro) rodas; Air Bag Duplo; Ar 
Condicionado; Direção Elétrica/Hidráulica; Vidros 
Elétricos;  Protetor de Caçamba e Capota 
Marítima, Travas Elétricas; Alarme; Pára-Choques 
na cor do Veiculo; ajustes Elétricos dos 
Retrovisores; Rodas de Liga Leve, Aro 17”; 
Computador de Bordo; Protetor de Cárter; 
Conjunto de Tapetes; Película em Todos os Vidros 
(Conforme Legislação em Vigor) e demais 
acessórios e itens da versão oferecida. Veículo 
Licenciado e Emplacado em nome do Município de 
Urandi, com Placas próprias para Veículos Oficiais. 

  LOTE 3    

3.1 02 

Veículo 0 (zero) km, Tipo Pick-Up, Cabine Simples;  
Motor de  1.4 a 1.6 cilindradas; Cor Branca; 
Potência: de 85 a 104 (CV); Bicombustível 
(gasolina/álcool); Transmissão manual de 05 
(cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré; 
Capacidade para 02 (duas) pessoas; Capacidade da 
caçamba: de 924 a 1.220 litros; Direção: 
Hidráulica; Ar Condicionado; Airbag Duplo;  
Sistema de Freios - Dianteiros: Disco Ventilado ou 
ABS; Traseiros: Tambor; Tanque de combustível no 
mínimo 55 litros; Retrovisores externos com 
comando interno mecânico; Limpador e Lavador 
de para-brisas; Protetor de Caçamba; bancos 
reclináveis; bancos revestidos em tecido; barra de 
proteção contra impactos laterais nas portas; 
Cintos de segurança retráteis de 3 pontos; Apoio 
de cabeça com regulagem de altura; Computador 
de Bordo; Hodômetro Digital; Console central com 
porta objetos e porta copos; Indicador digital de 
nível de combustível; Indicador gradual de 
temperatura; Suspensão elevada e outros itens de 
série e demais acessórios exigidos pelo Código 
Nacional de Trânsito, com garantia mínima de 
01(um) ano. 

   

 
1.2 - O objeto desta licitação deverá ser entregue no Município de Urandi, Estado da Bahia na Rua Sebastião 
Alves Santana, nº. 57, Centro, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da Requisição.  
 
1.3 - Especificações para elaboração da proposta de preços: 
1.3.1 - A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens 
ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta. 
 
1.3.2 - A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra. 
 
1.3.3 - Todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de 
documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação 
técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em 
forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados. 
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1.3.4 - Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam 
impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português. 
 
1.3.5 - O prazo de garantia do produto será de no mínimo 01(um) ano com Km livre. 
 
1.3.6 - A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido 
pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado. 
 
1.3.7.- Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em 
conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação. 
 
 
2 - DETERMINAÇÕES ADICIONAIS: 
 
2.1 - É vedada a subcontratação 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.  
 
2.2 - O veículo deverá ser entregue 0 (zero) Km, com modelo/ano de acordo com o apresentado na proposta 
comercial. 
 
2.3 - Prazo máximo de entrega dos veículos de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da data de 
recebimento da Requisição/Carta Contrato, emitida em nome do Município de Urandi. 
 
2.4 - O veículo deverá ser entregue, com as taxas de Emplacamento, Licenciamento e Seguro Obrigatório – 
DPVAT pagos, com os Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo (CRV/CRLV) e com o pagamento do 
frete, tributos, encargos sociais, e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir no preço 
proposto.  
 
2.5 - O veículo deverá ser entregue com o tanque abastecido na sua totalidade ou com autorização do contrato 
para o abastecimento completo no posto de combustível mais próximo da concessionária . 
 
2.6 - Deverá ser apresentada a tabela tempária de serviços e catálogo de peças da marca e modelo do veículo 
proposto, em formato txt ou xls, vigente na data de abertura da licitação. 
 
3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ESPECÍFICAS: 
 
3.1 - A Contratação com o licitante vencedor obedecerá às condições do instrumento da Ata de Registro de 
Preços constante do Anexo VII, facultada a substituição, a critério da Administração, por instrumento 
equivalente. 
 
4 - DO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS 
 
4.1 - Os veículos deverão ser entregues já emplacados em nome do Município de Urandi, Fundo Municipal de 
Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, conforme descrito na Requisição, devidamente registrados no 
DETRAN do Estado da Bahia. 
 
4.2 - As placas dos veículos deverão conter a seguintes características: placas de fundo na cor branca, conforme 
item I do §2º do Art. 1º da Resolução nº 231 de 15 de março de 2007 do CONTRAN. 
 
4.3 - As despesas com o emplacamento dos veículos serão de responsabilidade da Contratada. 
 
5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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5.1 - Efetuar a entrega dos veículos em perfeito estado, de acordo com asespecificações constantes no presente 
Termo, dentro do prazo máximo estabelecido no item 2.3. 
 
5.2 - Fornecer o veículo 0 (zero) quilômetro, com duas chaves e Certificado de Registro, com o Licenciamento 
Veicular – CRLV em nome Município de Urandi, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência 
Social, conforme descrito na Requisição, registrado no DETRAN da cidade de entrega e com os manuais do 
proprietário, de manutenção e de garantia. 
 
5.3 - Prestar serviço de Assistência Técnica gratuita, reparar e corrigir, durante o prazo de vigência da garantia, o 
veículo que apresentar vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus para o Municipio de Urandi, no prazo máximo 
de 03 (três) dias úteis. 
 
5.4 - Substituir, em um prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, os veículos que apresentar defeitos 
sistemáticos de fabricação, devidamente comprovados pela frequência com que as ocorrências técnicas 
corretivas tenham sido realizadas nas concessionárias do fabricante, durante a vigência da garantia. 
 
5.5 - Efetuar as trocas de peças somente por novas e originais ou de desempenho iguais ou superiores as 
utilizadas na fabricação dos veículos. 

 
6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
6.1 - Receber os veículos e verificar se estão de pleno acordo com as especificações definidas neste Termo, 
descritos nas condições propostas por este Município; 
 
6.2 - Rejeitar no todo ou em parte, os veículos que a licitante vencedora entregar fora das especificações deste 
Termo; 
 
6.3 - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante 
da licitante vencedora; 
 
6.4 - Atestar o recebimento dos veículos em perfeito estado e funcionamento através de Servidor designado pelo 
Município; 
 
6.5 - Comunicar imediatamente a empresa vencedora qualquer irregularidade manifestada na entrega dos 
veículos; 
 
6.6 - Aplicar penalidades à licitante vencedora, por descumprimento das condições estabelecidas neste Termo; 
 
6.7 - Verificar a manutenção pela licitante vencedora das condições de habilitação, estabelecidas neste Termo; 
 
6.8 - Efetuar o pagamento à licitante vencedora, de acordo com ascondições de preços e prazos estabelecidos 
neste Termo. 
 
7 - DA FISCALIZAÇÃO 
 
7.1 - A fiscalização da execução do objeto será exercida pelo Gestor de Contratos desta Instituição, o qual 
competirá dirimir dúvidas que surgirem no curso do fornecimento dos veículos. 
 
8 - DO PAGAMENTO 
 
8.1 - Fornecidos os veículos, a licitante vencedora deverá apresentar na Secretaria de Finanças a(s) Nota(s) Fiscal 
(is), emitida(s) para fins de liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos: 
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a) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela Receita 
Federal; 
b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
c) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF). 
8.2 - O pagamento será efetuado pelo Município de Urandi no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da 
entrega da Nota Fiscal e dos respectivos documentos comprobatórios, mediante Transferência Bancária, emitida 
através do Banco do Brasil, creditada em conta corrente da licitante vencedora ou Boleto Bancário; 
 
9 - DAS INFORMAÇÕES AOS LICITANTES 
 
9.1 - Os licitantes poderão contatar com o Setor de Licitação pelo telefone: (77) 3456-2127 ou através do e-mail: 
cpl.urandi@gmail.com para dirimir dúvidas e prestar os esclarecimentos necessários quanto ao objeto a ser 
adquirido e demais informações que julgar necessário. 
 
10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1 - O Município de Urandi poderá a qualquer tempo recusar o recebimento, no todo ou em parte, sempre que 
não atender ao estipulado neste Termo ou aos padrões técnicos de qualidade exigíveis; 
 
10.2 - O fornecimento do objeto deste Termo e da Licitação deve ser executado diretamente pela licitante 
vencedora, não podendo ser transferido, subempreitado, cedido ou sublocado; 
 
10.3 - Declaramos, conforme dispõe o § único do art. 1º da Lei nº 10.520/02, que os equipamentos objeto do 
presente Termo trata de aquisição de bens comuns. 
 
 
Urandi-BA, 06 de Março de 2019. 
 
 
 
 
 

Sidelsino Marinho de Souza  
Secretário Municipal de Administração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cpl.urandi@gmail.com
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PREGÃO PRESENCIAL - SRPNº. 007/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 017/2019 
 

ANEXO II  
 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

IDENTIFICAÇÃODAEMPRESA: 
 
Razão SocialeCNPJ: 
Telefone: 
Pessoaparacontato: 

 

 ESPECIFICAÇÕES / QUANTITATIVOS  

LOTE 1 

Item Quant. Descrição 
Marca/ 
Modelo 

Preço Unitário 
R$ 

Preço Total 
R$ 

1.1      

LOTE 2 

Item Quant. Descrição 
Marca/ 
Modelo 

Preço Unitário 
R$ 

Preço Total 
R$ 

2.1      

LOTE 3 

Item Quant. Descrição 
Marca/ 
Modelo 

Preço Unitário 
R$ 

Preço Total 
R$ 

3.1      

 
ENTREGA E GARANTIA: 
 
Prazo de Entrega: 45 (quarente e cinco) dias 
Período de Garantia: 3 (três) anos. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 
 
Prazo de validade: (não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação); 
 
COMPOSIÇÃODOSPREÇOS: 
 
Nos preços propostos acima estão incluídos todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer 
natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão. 
 
DECLARAÇÃO: 
 
Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das 
condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
 

(Local e data) 
 

(Assinatura do Representante Legal, com NOME COMPLETO) 
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PREGÃO PRESENCIAL - SRPNº. 007/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 017/2019 

ANEXO III 

 

PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME (MODELO) 

 

Outorgante:  

Outorgado:  

Poderes: Pelo presente instrumento particular de mandato, e na melhor forma de direito, o Outorgante 

nomeia e constitui seu bastante procurador o Outorgado, com o fim especial de representar seus 

interesses no Pregão Presencial -SRP nº 007/2019, a ser realizado em 22/03/2019, às 15:00horas,no 

Município de Urandi, referente ao Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Veículos 

Automotores e Motocicletas, para serem usados nas atividades do Gabinete do Prefeito e das Secretarias do 

Município de Urandi, sob o regime de empreitada tipo menor preço global por lote, promovendo 

quaisquer medidas necessárias, tais como, apresentar documentos, credenciar-se, habilitar-se, 

oferecer lances, recorrer, e finalmente, praticar todos os atos que mister se façam, por mais especiais 

que sejam, ao amplo e integral desempenho deste mandato.  
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PREGÃO PRESENCIAL - SRPNº. 007/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 017/2019 

ANEXO IV 
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 
CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

 
Local e data 
 
À 
Comissão Permanente de Licitação 
PREGAO PRESENCIAL 007/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2019 
 
Pela presente, fica credenciado (a) o (a) Sr (a) ________________, inscrito (a) no CPF sob o nº __________, 
identidade nº ___________, expedida por _____________, junto A CPL, para representar esta Empresa 
(nome)______ e CNPJ)_______________ na licitação acima referida, a quem se outorga poderes para rubricar 
propostas das demais licitantes, assinar atas e documentos, interpor recursos e impugnações, receber 
notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar, transigir, enfim, 
praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da outorgante no procedimento licitatório 
em referência. 
 

______________________________ 
LICITANTE 

(nome da empresa com assinatura do se(s) representante(s) legal (is) com firmas reconhecidas) 
 
Observação Importante: 
A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora do envelopes relacionados no Edital, juntamente com 
os seguintes documentos: 
a) tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 
comercial registrado na Junta Comercial ou qualquer outro ato constitutivo de empresa registrado no órgão 
competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura; 
b) tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, emitido 
pelo representante da empresa, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, 
interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do 
mandante para a outorga. 
c) O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que 
contenha foto. 
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PREGÃO PRESENCIAL - SRPNº. 007/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 017/2019 

ANEXO V 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO (MODELO) 
 
 
[Nome da empresa], CNPJ n.º [indicar], sediada [Endereço completo], declara sob as penas da lei, que até a 
presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no presente processo licitatório, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 

_____________________________ 
[Local e Data] 

 
 
 
 

______________________________ 
[Nome e Identidade do Declarante] 
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PREGÃO PRESENCIAL - SRPNº. 007/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 017/2019 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR (MODELO) 
 
 
[Nome da Empresa] inscrita no CNPJ sob nº [Indicar], por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) 
[Nome do Representante Legal], portador (a) da Carteira de Identidade n° [Número da Carteira de Identidade] e 
do CPF Nº. [Número do CPF], declara para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal nº. 8.666/93, 
acrescido pela Lei nº. 9.854/99, em conformidade com o previsto no Inciso XXXIII, do Artigo 7º, da Constituição 
Federal de 1988, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 
 
 
 
 

__________________________________ 
Local e Data 

 
 
 
 

_____________________________________ 
[Nome do Representante Legal da Empresa] 

[Cargo / Telefone] 
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PREGÃO PRESENCIAL - SRPNº. 007/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 017/2019 

ANEXO VII 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

O Município de Urandi, com sede na Rua Sebastião Alves Santana, nº. 57, neste ato representadopelo Prefeito 
Municipal DORIVAL BARBOSA DO CARMO, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 
MG-5.249.312, CPF 733.993.886-91, residente e domiciliado nesta cidade de Urandi-BA, CEP – 46.350.000, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma Presencial, para REGISTRO DE 
PREÇOS nº 00/2019, publicada no ...... de ...../...../2019, processo administrativo nº 017/2019, RESOLVE registrar 
os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) 
alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes 
às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir. 

 

1– DO OBJETO 

1.1–A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Veículos Automotores 
e Motocicletas, para serem usados nas atividades do Gabinetedo Prefeito e das Secretarias do Município de 
Urandi de acordo com as especificações e quantitativos constantes do Anexo I, deste Edital, incluindo prestação 
de serviços de Assistência Técnica enquanto durar o prazo de garantia. 

1.2–Aproposta vencedora, independentemente de transcrição. A existência de preços registrados não obriga a 
Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica 
para a contratação pretendida. 

2 – DOS PREÇOS, DESCRIÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1– O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as 

que seguem: 

 RAZÃO SOCIAL:  
 CNPJ: ENDEREÇO:  
 FONE: E-MAIL:  
 REPRESENTANTE: 

Item Quant. Descrição 
Marca/ 
Modelo 

Preço 
Unitário 

R$ 

Preço 
Total 

R$ 

  LOTE 1    

1.1 

 
 
 
 
 

04 
 
 
 
 

Motocicleta 0 (zero) km,: Tipo Cross; Cor 
Branca/Preta; Ano/Modelo 2018/2019; Motor: 4 
(Quatro) tempos, Arrefecido a Ar; Cilindrada 
(capacidade cúbica) 149 a 163 CV, Potência 
Máxima de 12 a 15 CV; Bateria Selada; Sistema 
de Ignição CDI e/ou Eletrônica; Partida Elétrica; 
Freios Traseiro Ventilado e/ou Tambor e 
Dianteiro a Disco Ventilado, acionamento 
hidráulico; Suspensão dianteira e traseira; 
Combustível Gasolina e/ou Etanol, tanque com 

   



 

  

MUNICÍPIO DE URANDI 

     Rua Sebastião Alves de Santana, n.º 57 - Centro Administrativo 

Cep: 46.350-000, Urandi – Bahia – CNPJ: 13982632/0001-40 

26 

 capacidade mínima de 11 litros; Tipo de Roda: 
Aço Raiada; Aro 17; Pneu Dianteiro 90/90-17 e 
Pneu Traseiro 110/90-17, de uso misto; 
02 (dois) Capacetes por moto, na cor branca ou 
preta, sendo um para o piloto, outro para o 
passageiro, Todos os acessórios de segurança 
exigidos por Lei. GARANTIA: 1 (um) ano, no 
mínimo, de motor, transmissão e carroceria. 
Mata cachorro (protetor francês); Licenciado e 
Emplacado em nome do Município de Urandi, 
com Placas próprias para Veículos Oficiais 

  LOTE 2    

 
2.1 

 
01 

Veículo 0 (zero) km,Tipo Pick-Up;  Cabine Dupla, 
2.8 Turbo, Tração 4x4,  Cor Branca; que 
comporte, no mínimo, 5 (cinco) passageiros 
(incluindo o motorista), Ano/Modelo 2018/2019, 
com a seguinte configuração: Potência do Motor: 
175 a 210 CV; Câmbio Automático, no mínimo, 6 
(seis) Marchas à Frente e 1 (uma) à Ré; Porta 
Malas: 1.000 a 1.065 litros;  Freios Dianteiro com 
Disco Ventilado e Traseiro Tambor, Sistema de 
Freios ABS nas 4 (quatro) rodas; Air Bag Duplo; Ar 
Condicionado; Direção Elétrica/Hidráulica; Vidros 
Elétricos;  Protetor de Caçamba e Capota 
Marítima, Travas Elétricas; Alarme; Pára-Choques 
na cor do Veiculo; ajustes Elétricos dos 
Retrovisores; Rodas de Liga Leve, Aro 17”; 
Computador de Bordo; Protetor de Cárter; 
Conjunto de Tapetes; Película em Todos os 
Vidros (Conforme Legislação em Vigor) e demais 
acessórios e itens da versão oferecida. Veículo 
Licenciado e Emplacado em nome do Município 
de Urandi, com Placas próprias para Veículos 
Oficiais. 

   

  LOTE 3    

3.1 2 

Veículo 0 (zero) km, Tipo Pick-Up, Cabine 
Simples;Motor de  1.4 a 1.6 cilindradas; Cor 
Branca; Potência: de 85 a 104 (CV); Bicombustível 
(gasolina/álcool); Transmissão manual de 05 
(cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré; 
Capacidade para 02 (duas) pessoas; Capacidade 
da caçamba: de 924 a 1.220 litros; Direção: 
Hidráulica; Ar Condicionado; Airbag Duplo;  
Sistema de Freios - Dianteiros: Disco Ventilado ou 
ABS; Traseiros: Tambor; Tanque de combustível 
no mínimo 55 litros; Retrovisores externos com 
comando interno mecânico; Limpador e Lavador 
de para-brisas; Protetor de Caçamba; bancos 
reclináveis; bancos revestidos em tecido; barra 
de proteção contra impactos laterais nas portas; 
Cintos de segurança retráteis de 3 pontos; Apoio 
de cabeça com regulagem de altura; Computador 
de Bordo; Hodômetro Digital; Console central 
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com porta objetos e porta copos; Indicador 
digital de nível de combustível; Indicador gradual 
de temperatura; Suspensão elevada e outros 
itens de série e demais acessórios exigidos pelo 
Código Nacional de Trânsito, com garantia 
mínima de 01(um) ano. 

 

3 – VALIDADE DA ATA  

3.1– A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua assinatura, não podendo 

ser prorrogada.  

4– REVISÃO DO PREÇO E CANCELAMENTO  

4.1– A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento 

e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.  

4.2– Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações 
junto ao(s) fornecedor(es).  

4.3– Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 

Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado.  

4.4– O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  

4.4.1– A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original.  

4.5– Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá:  

4.5.1–Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e  

4.5.2–Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.  

4.6– Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro 

de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  

4.7– O registro do fornecedor será cancelado quando:  

4.7.1– descumprir as condições da ata de registro de preços;  

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

4.7.3–Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou  

4.7.4–Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando 

o órgão gerenciador.  

4.8– O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por 

despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
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4.9– O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 

ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

4.9.1–Por razão de interesse público; ou  

4.9.2–A pedido do fornecedor. 

5– CONDIÇÕES GERAIS  

5.1– As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as 

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-
se definidos no Edital e no Termo de Referência do Edital. 

5.2– É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos  fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.  

5.3– A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os 

bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de 
Preços, nos termos do art. 11, § 4º do Decreto n. 7.892, de 2014.  

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de 
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 
Urandi, .... de....................... de 2019 

 
PELO MUNICIPIO 

 
 __________________________________________  

Secretário Municipal de Finanças 
 
 

PELO FORNECEDOR  
__________________________________________ 

 
 
 

TESTEMUNHAS:  
 
1ª______________________________________ 2ª_____________________________________  
Nome, CPF                                                                      Nome, CPF 
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PREGÃO PRESENCIAL - SRPNº. 007/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 017/2019 

 

ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO 

 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/2019 
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 017/2019 
 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº XX/2019, QUE FAZEM 
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE URANDI E A EMPRESA 
........................................... 
 

 
O Município de Urandi, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 13.982.632/0001-40, com 
sede a Rua Sebastião Alves Santana, 57 centro, Urandi-BA, neste ato representado pelo prefeito municipal, 
senhor DORIVAL BARBOSA DO CARMO, brasileiro, casado, medico, portador da carteira de identidade nº MG 
5.249.312, CPF 733.993.886-91, residente e domiciliado nesta cidade de Urandi-BA, CEP – 46.350.000,  doravante 
denominada CONTRATANTE, e a Empresa  ............... inscrito a no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) 
na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada 
pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e 
CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº. 017/2019 e em em 
observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na 
Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 
decorrente do Pregão Presencial nº. 007/2019, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 

1– CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

1.1. O objeto do presente instrumento é a aquisição de XX (xxxxxxxxxxxxx) veículos, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Presencial identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, 
os quais integram este instrumento, independente de transcrição. 

 

2– CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA  

2.1– O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de ____/____/______ e encerramento em 

____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

3–CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO  

3.1– O valor do presente Contrato é de R$ .......... (.....), conforme Planilha abaixo: 

 

LOTE 

Item Quant. Descrição 
Marca/ 
Modelo 

Preço 
Unitário 
R$ 

Preço 
Total 
R$ 

  
Veículo automotor, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência. 
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3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 
 

4– CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 4.1– As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista 

no orçamento da União, para o exercício de 2019, na classificação abaixo:  

Gestão/Unidade: XXXXXXXXXX Fonte: XXXXXXXX Programa de Trabalho: XXXXXXXX Elemento de Despesa: 
XXXXXXXX PI: XXXXXXXX Nota de Empenho: XXXXX NEXXXXX  
 

5– CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO  

5.1– O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do 

período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado.  

5.2– Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do 

art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.  
 

5.3– O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota 

fiscal apresentada.  
 
5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, 
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.  
 

6.–CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES  

6.1– O preço contratado é fixo e irreajustável.  

6.2– Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

6.3– A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato.  
 

6.3 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos  fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo 

de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 

6.4– As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato. 
 

7– CLÁUSULA SÉTIMA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO  

7.1– As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.  

8– CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO  

8.1– A fiscalização da execução do objeto será efetuada pelo Fiscal de Contratos, representante designado pela 

CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.  
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9– CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

9.1– São obrigações da CONTRATANTE: 10.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e 

seus anexos;  

9.1.2–Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;  

9.1.3–Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

9.1.4–Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor 

especialmente designado; 

9.1.5–Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 

forma estabelecidos no Edital e seus anexos.  
 

9.2– A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.  
 

10– CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

10.1– A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto 
e, ainda:  

10.1.1–Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no 

Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: 
marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;  

10.1.1.1– Os veículos devem estar acompanhados do manual do usuário, com uma versão em português e da 

relação da rede de assistência técnica autorizada; 

10.1.2–Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, 

do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

10.1.3–Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o veículo com 

avarias ou defeitos;  

10.1.4–Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;  

10.1.5–Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

10.1.6–Indicar preposto para representá-la durante a execução deste Contrato.  

10.1.7–Entregar os veículos de acordo com as especificações do Termo de Referência, devidamente equipados 

com todos os itens exigidos pelo CONTRAN.  

10.1.8–Apresentar junto com a Nota Fiscal/Fatura, declaração/termos/certificados relativos à garantia dos 

veículos, não inferior a 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de seu recebimento definitivo.  

10.1.9–Efetuar a entrega dos veículos de acordo com as especificações e condições estipuladas no Termo de 

Referência diretamente na Sede da Prefeitura Municipal.  

10.1.10–Efetuar, às suas expensas, os serviços de despachante, com vistas à entrega dos veículos devidamente 

emplacados (placa oficial), com o DPVAT do exercício quitado e a isenção do IPVA.  

10.1.11–Executar as revisões previstas de acordo com o manual do proprietário, levando em consideração a 

garantia de quilometragem ou de prazo, prevalecendo sempre aquela mais vantajosa para a Administração. 



 

  

MUNICÍPIO DE URANDI 

     Rua Sebastião Alves de Santana, n.º 57 - Centro Administrativo 

Cep: 46.350-000, Urandi – Bahia – CNPJ: 13982632/0001-40 

32 

10.1.12–Providenciar, às suas expensas, a instalação de itens opcionais descritos no Termo de Referência e os 

que constarem da proposta, bem como todos os equipamentos de segurança previstos pelo Código Nacional de 
Trânsito.  
 

11– CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  

11.1– Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 

CONTRATADA que:  

11.1.1–Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;  

11.1.2 –Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

11.1.3 –Fraudar na execução deste Contrato;  

11.1.4– Comportar-se de modo inidôneo;  

11.1.5– Cometer fraude fiscal;  

11.1.6– Não mantiver a proposta.  

 

11.2– A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

11.2.1– Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 

CONTRATANTE;  

11.2.2– Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;  

11.2.3– Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução 

total do objeto;  

11.2.4 –Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;  

11.2.5 –Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até dois anos;  

11.2.6 –Impedimento de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos;  

11.2.7 –Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos 
causados; 
 

11.3– Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:  

11.3.1–Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos;  

11.3.2 –Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 11.3.3 –Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados.  
 

11.4– A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará 

o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.  
 

11.5– A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à CONTRATANTE, observado o princípio da 
proporcionalidade.  

11.6– As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

12– CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 
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12.1– O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 

1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções aplicáveis.  

12.2– É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde que 

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; 
sejam mantidas as demais cláusulas e condições deste Contrato; não haja prejuízo à execução do objeto 
pactuado e haja a anuência expressa da CONTRATANTE à continuidade deste Contrato.  

12.3– Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à 

prévia e ampla defesa.  

12.4– A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no 

art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.  

13– CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES  

13.1. É vedado à CONTRATADA:  

13.1.1–Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;  

13.1.2 Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo 
nos casos previstos em lei. 
 

14– CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS  

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 
1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos 
contratos.  

15– CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

15.1– Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do 

Município, no prazo previsto na Lei nº. 8.666, de 1993.  
 

16– CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

16.1– É eleito o Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal - Justiça Federal para dirimir os litígios que 

decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme 
art. 55, §2º da Lei nº. 8.666/93. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, 
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  
 
Urandi, .... de.......................................... de 2019 
 

__________________________________________  
Contratante 

 
__________________________________________ 

Contratada 
 

TESTEMUNHAS:  
 
1ª______________________________________ 2ª_____________________________________  
    Nome, CPF                                                                      Nome, CPF 


