PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE
CEP – 35.617-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n.º 130
Serra da Saudade - MG

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PREÂMBULO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2017
DATA DA REALIZAÇÃO: 31/07/2017
HORÁRIO: 13:00 horas
TIPO: Menor preço por item.
LOCAL: Prefeitura Municipal de SERRA DA SAUDADE/MG – Setor de Licitações.
A Prefeitura Municipal de SERRA DA SAUDADE torna público que se acha aberta, nesta
unidade, licitação na modalidade PREGÃO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando
a contratação dos serviços especificados no item 1.1 e conforme detalhamento no Anexo I
do presente edital, que será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie.
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 na
sessão pública de processamento do pregão após o credenciamento dos interessados que
se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento do pregão será realizada após o credenciamento que será no
setor de licitações da Prefeitura Municipal de SERRA DA SAUDADE/MG, sito na Praça
Ademar Ribeiro de Oliveira 130 - centro, iniciando-se no dia e horário descritos no
preâmbulo, e será conduzido pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designado
nos autos do processo em epígrafe.
I - DO OBJETO
1.1 – Contratação de prestador de serviços para transporte de passageiros em viagens
interurbanas eventuais conforme especificações detalhadas do objeto no Anexo I do
presente edital.
1.2 – A contratação será por quilômetro rodado e a quilometragem será medida
exclusivamente a partir da sede do município de Serra da Saudade até o destino
pré-determinado pela administração ou vice-versa, ida e volta.

II - DA PARTICIPAÇÃO:
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2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente
ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes
deste edital.
III – DA DOCUMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO
3.1 – Credenciamento (fora dos envelopes)
3.1.1 - Pessoa Jurídica.
3.1.1.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados ao pregoeiro, em
horário e data previstos no preâmbulo do presente edital, os seguintes
documentos:
3.1.1.2 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (modelo
anexo III).
3.1.1.3 - Tratando-se de representante estatutário legal do 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;
3.1.1.4 – Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou
particular 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 ao certame, ou indicação de representante
com firma reconhecida (conforme modelo em anexo IV), acompanhado do
correspondente documento, dentre os indicados no item 3.1.1.3, que comprove os
poderes do mandante para a outorga.
3.1.1.5 - Declaração, obrigatória somente para a microempresa ou empresa de
pequeno porte, de que, sob as penas da lei, cumpre todos os requisitos da Lei
Complementar nº 123/06, inclusive quanto à qualificação como microempresa ou
empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir o tratamento diferenciado, e, que
não se enquadra em nenhuma das vedações previstas no § 4º do artigo 3º do mesmo
dispositivo (anexo V – Modelo de Declaração de Qualificação de Microempresa ou
empresa de Pequeno Porte);
3.1.1.6 – Cópia da cédula de identidade do estatutário legal ou representante legal que
irá participar do pregão.
IV – DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO.
4.1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados
separadamente em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo, respectivamente, em
sua parte externa, além do nome da proponente e todos os dados que identifique a
empresa, os seguintes dizeres:
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Envelope nº 1 – Proposta
Pregão Presencial nº 027/2017
Envelope nº 2 – Habilitação
Pregão Presencial nº 027/2017
4.2 - A proposta deverá ser elaborada e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às
expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser
datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a
procuração.
4.3 - Não serão inabilitadas ou desclassificadas propostas pela simples ocorrência de vícios
que, a juízo do Pregoeiro, puderem ser sanados sem quebra de igualdade de tratamento
oferecido a todos os licitantes ou mesmo que se caracterizem como formalismo exacerbado.
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
5.1.1 - Cabeçalho contendo todos os dados que identifique a empresa.
5.1.2 – Número do Pregão.
5.1.3 - Descrição do objeto da presente licitação, marca dos produtos.
5.1.4 – Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo,
apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou
previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas
as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e
todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da
presente licitação.
5.1.5 - Os preços deverão ser propostos com no máximo duas casas decimais após a
vírgula.
5.1.6 – Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.
5.2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”
6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir
relacionados os quais dizem respeito a:
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6.2 - Habilitação Jurídica
6.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual;
6.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e ou última alteração caso
houver, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
comerciais;
6.2.3 - Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por
ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea 6.2.2, deste subitem;
6.2.4 - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
6.2.5 - Os documentos relacionados nos subitens de 6.2.1 a 6.2.4, não precisarão
constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados
para o credenciamento neste Pregão.
6.3 - Regularidade Fiscal e Trabalhista
6.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – C.N.P.J./MF.
6.3.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual.
6.3.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante;
6.3.4 – Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS);
6.3.5 – Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);
6.3.6 – prova de regularidade de Tributos e Contribuições Federais incluindo a Dívida
Ativa da União
6.3.7 – prova de regularidade junto à Secretaria de Fazenda Estadual;
6.3.8 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio
de 1943.” (NR) (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – pode ser obtida no seguinte
site: http://www.tst.gov.br/certidao )
6.4 – Qualificação Econômico-Financeira
6.4.1 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.
6.5. - Disposições Gerais do Credenciamento e da Habilitação
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6.5.1 - Os documentos necessários ao credenciamento e à habilitação deverão ser
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de
notas, por servidor público autorizado ou cópia acompanhada do original para
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
6.5.2 – Não serão aceitos documentos sem a devida data de validade, ou com prazo de
validade vencido, ressalvados os casos previstos na Lei Complementar n° 123/06.
VII – DO CRC (Certificado de Registro Cadastral)
7.1 - O CRC (Certificado de Registro Cadastral) junto ao cadastro de fornecedores do
município de SERRA DA SAUDADE, substitui todos os documentos de HABILITAÇÃO,
desde que dele conste e seja observada a data de validade de cada documento.
VIII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
8.1 - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2 - Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo V, ao
Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
8.3 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
8.3.1 – Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
8.3.2 – Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais
licitantes;
8.4 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no
caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
8.5 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes.
8.6 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
8.6.1 – Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores
àquela;
8.6.2 – Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de
3 (três).
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8.6.3 – No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
8.7 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de
empate de preços.
8.8 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa
da ordem de lances.
8.9 - Os lances deverão ser formulados por item ou lote quando for o caso, em valores
distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução
mínima, que será estipulada pelo pregoeiro no ato do pregão, aplicável inclusive em relação
ao primeiro.
8.10 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta.
8.11 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para
as selecionadas o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada
às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação.
8.12 - O Pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da
proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5%
(cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior
ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito
de preferência.
8.12.1 – A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas
empatadas, nas condições do subitem 8.12.
8.12.2 – Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta
melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência,
respeitada ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno
porte, cujos valores das propostas, se enquadrarem nas condições indicadas no subitem
8.12.
8.12.3 – Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o
subitem 8.11, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o
direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.
8.12.4 – O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com
base nas disposições dos subitens 8.12 e 8.12.2, ou, na falta desta, com base na
classificação de que trata o subitem 8.11, com vistas à redução do preço.
8.13 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito.
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8.14 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que
será juntada aos autos por ocasião do julgamento.
8.15 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
8.16 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação,
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre
a habilitação, inclusive mediante:
8.16.1 - substituição e apresentação de documentos, ou,
8.16.2 - verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
8.17 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
8.17.1 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação,
a licitante será inabilitada.
8.18 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 6.4.1, o
Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do
Município de SERRA DA SAUDADE/MG.
8.19 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
8.20 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
8.21 – O julgamento do presente certame será feito seguindo o critério de menor preço
por item, no caso em questão, será considerado o menor valor cobrado por
quilômetro rodado para cada um dos itens licitados.
IX - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
9.1 - 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 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.
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9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a 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.
9.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
9.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o
procedimento.
9.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
9.6 - A adjudicação será feita dos itens ou lotes do objeto.

X - DOS PRAZOS, E FORMA DE FORNECIMENTO.
10.1 - O prazo e forma de fornecimento dos objetos ora licitados deverá ser conforme o
especificado no Anexo I do presente Edital.

XI - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1 - O objeto da presente licitação será recebido por pessoa indicada pela Administração,
munida da respectiva autorização para fornecimento.
11.2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no respectivo comprovante a
data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) do servidor
responsável pelo recebimento.
11.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
11.3.1 - se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
11.3.1.1 - na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
11.3.2 - se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
11.4 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contados da data de entrega do bem uma vez verificado o atendimento integral da
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quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou
Recibo, firmado pelo servidor responsável.
XII - DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE
12.1 - O pagamento será efetuado conforme Anexo I do presente Edital, à vista do
respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no item
11.4.
12.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada,
e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias úteis após a data de sua apresentação válida.
12.3 - Se caso no decorrer do fornecimento, o objeto licitado sofra reajuste em seu preço, o
fornecedor licitante vencedor deverá pedir um realinhamento de preços, através de oficio
encaminhado ao setor de licitação, juntamente com provas que comprovem o referido
reajuste, tais como notas fiscais anteriores e atualizadas e outros. Este realinhamento
deverá ser solicitado antes da emissão do documento fiscal e somente será feito caso fique
comprovada a necessidade de ajuste para manutenção do equilíbrio contratual.
XIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÀRIA
13.1 - Conforme especificado no Anexo I deste edital.
XIV - DA CONTRATAÇÃO
14.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante emissão da ordem
de compra.
14.2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 05 dias corridos contados da data da
convocação, comparecer a Prefeitura Municipal de SERRA DA SAUDADE/MG, junto à
Divisão de Licitações e Contratos para assinatura do contrato.

14.3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se
recusar a assinar o contrato, será convocada outra licitante na ordem de classificação das
ofertas, e assim sucessivamente.
XV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
15.1- Pela inexecução total parcial do contrato, a Administração poderá, garantida prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes penalidades:
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15.1.1- advertência por escrito;
15.1.2 – em caso de descumprimento total da obrigação assumida, poderá ser aplicada
multa de até 30% do valor do contrato;
15.1.3- suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o
licitante, por um período não superior a 05 (cinco) anos, conforme na forma do art.7° da
Lei n.º 10.520/02;
15.1.4- rescisão do termo de contrato;
XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação
da disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
16.2 - O resultado do presente certame será divulgado no quadro de aviso no átrio desta
prefeitura.
16.3 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à
disposição para retirada na sede da Prefeitura Municipal de SERRA DA SAUDADE/MG,
situada na Praça Ademar Ribeiro de Oliveira 130 - Centro, após a celebração do contrato.
16.4 - Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão.
16.4.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo
de 1 dia útil.
16.4.2 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
16.5 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
16.6 - Integram o presente Edital:
Anexo I – Especificação do objeto e cronograma de entrega
Anexo II - Minuta do Contrato
Anexo III – Modelo de declaração de pleno atendimento ao edital;
Anexo IV – Modelo de indicação de representante;
Anexo V – Modelo de declaração de qualificação de Microempresa ou EPP
16.7 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Dores do Indaiá/MG.
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16.8 – As eventuais dúvidas dos interessados poderão ser dirigidas ao Setor de Licitações
através do fax nº (37) 3555-1112.

SERRA DA SAUDADE(MG) 13 de julho de 2017.

Daniel Paiva Borges
Pregoeiro Municipal
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ANEXO I
I – Contratação de prestadores de serviços para locação de veículos a serem utilizados no
transporte interurbano de passageiros para atendimento de necessidades eventuais.
II - As despesas decorrentes do cumprimento dos objetos da presente licitação correrão à
conta das Dotações Orçamentárias para o exercício de 2017.
III – Do quadro de quantitativos e especificações dos serviços:
LOTE ÚNICO
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT. UN

1 VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 PASSAGEIROS

1500

KM

2 MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20 PASSAGEIROS

2500

KM

3 ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 35 PASSAGEIROS
5000 KM
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: TODOS OS PREÇOS OFERTADOS DEVERÃO SER
RELATIVOS AO QUILÔMETRO RODADO, INCLUIDOS TODOS OS GASTOS,
TRIBUTOS, TAXAS, ETC.

IV) DO PRAZO
a) O(S) FORNECEDOR(ES) deverá(ão) iniciar a prestação dos serviços licitados, mediante
a assinatura do contrato, e a prestação dos serviços ocorrerá até o dia 31/12/2017.
b) Na hipótese da Administração Pública não efetivar a assinatura do contrato com o licitante
vencedor ou com outro, na ordem de classificação, ficam os licitantes liberados.
V) DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
5.1. O(s) licitante(s) vencedor(es) deverá(ão) recolher e desembarcar os passageiros nas
datas,locais e horários pré-determinados pela contratante, sempre em quantidade
compatível com o veículo requisitado.
5.2. Todos os pedidos deverão ser atendidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, contado a partir da emissão da requisição por parte da administração municipal.
VI) DOS PAGAMENTOS
6.1. O fornecedor contratado emitirá o documento fiscal de acordo com as requisições
emitidas, e a administração efetuará o pagamento em até trinta dias contados da emissão do
documento fiscal.
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ANEXO II

MINUTA DO CONTRATO

Contrato objetivando a contratação de prestadores de serviços
para eventual transporte interurbano de passageiros, conforme
solicitação da Administração Municipal e especificações
detalhadas em Anexos, que fazem parte do presente Edital de
licitação Pregão Presencial nº 027/2017, que entre si celebram o
MUNICÍPIO DE SERRA DA SAUDADE/ MG e a empresa
__________________, nos termos a seguir especificados:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE/MG, situada na
Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n° 130 - Centro, na cidade de Serra da Saudade, estado
de MINAS GERAIS, inscrita no CNPJ/MF sob n° 18.301.069/0001-10 doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Alaor
José Machado, brasileiro, portador do CPF nº 279.929.186-49, e a CONTRATADA:
___________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______________, instalada na
____________, nº ______, __________, CEP: ______________, na cidade de ___________,
____________, representada legalmente neste ato pelo Sr. _______________, brasileiro casado,
comerciante, portador do CPF: ___________, RG_________________, residente e domiciliado na
___________ nº ________ .

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
1.1 - O objeto do presente contrato é a contratação de prestadores de serviços para locação
de veículos a serem utilizados no eventual transporte interurbano de passageiros,
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração e especificações
detalhado em Anexos descritos no edital, na modalidade Pregão Presencial nº
027/2017, pela CONTRATADA, ao CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEGUNDA
DA REGÊNCIA DO CONTRATO
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2.1 - O presente contrato será regido pelo PREGÃO PRESENCIAL 027/2017 e anexos, bem
como pela proposta apresentada. Aplica-se ao presente contrato as Leis Federais nº 10.520,
de 17 de julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
2.2 - O objeto do presente contrato é o discriminado no PREGÃO PRESENCIAL de nº
027/2017, e na proposta da Contratada, que integram o presente Contrato
independentemente de anexação ou transcrição.
2.3 - Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer
modificações que venham a ser necessárias durante a sua vigência, decorrentes das
obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nas especificações, prazos ou
normas gerais do CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA
DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. A contratada deverá recolher e desembarcar os passageiros nas datas, locais e horários
pré-determinados pela contratante, sempre em quantidade compatível com o veículo
requisitado.
3.2. A quilometragem será computada exclusivamente para cada um dos trechos
estabelecido pela contratante, ida e volta. Não será computado o deslocamento do(s)
veículo(s) da sede da contratada até a origem da viagem.
3.2. Todos os pedidos deverão ser atendidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, contado a partir da emissão da requisição por parte da administração municipal.

CLÁUSULA QUARTA
DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O valor global estimado para o presente Contrato é de R$__________________
(___________________________________), os valores unitários e os itens contratados
estão relacionados no Anexo único do presente contrato.
4.2 – O pagamento será efetuado da seguinte forma:
a) O fornecedor contratado emitirá o documento fiscal de acordo com as requisições
emitidas, e a administração efetuará o pagamento em até trinta dias contados da emissão do
documento fiscal.
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4.3 – Será considerado como inadimplemento o atraso superior a trinta dias. Neste caso
será aplicado à Contratante o acréscimo monetário de 0,10% (dez centésimos por cento) ao
dia de atraso. Será devida ainda multa de 2% após o trigésimo primeiro dia do vencimento.
CLÁUSULA QUINTA
DO REAJUSTE DOS PREÇOS
5.1 - Se caso no decorrer do fornecimento, o objeto licitado sofra reajuste em seu preço, o
fornecedor licitante vencedor deverá pedir um realinhamento de preços, através de oficio
encaminhado ao setor de licitação, juntamente com provas que comprovem o referido
reajuste, tais como notas fiscais anteriores e atualizadas e outros. Este realinhamento
deverá ser solicitado antes da emissão do documento fiscal e somente será autorizado caso
fique comprovada a necessidade de restabelecimento do equilíbrio contratual.
CLÁUSULA SEXTA
DO PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 – A prestação dos serviços, objetos do presente processo licitatório, dar-se-á após a
assinatura do contrato, com encerramento até 31 de dezembro de 2017.
CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
7.1 - Todas as despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte
dotação: 0710-123610048-2.036-33903900
0760-133910061-2.054-33903900

CLÁUSULA OITAVA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
8.1 - DA CONTRATANTE:
8.1.1 – Efetuar o pagamento de acordo com a Cláusula Quarta;
8.1.2 – Conferir a qualidade dos serviços prestados;
8.1.3 – Denunciar as infrações e aplicar as penalidades cabíveis nos termos da Lei nº
8.666/93.
8.2 - DA CONTRATADA:
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8.2.1 – À Contratada assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, o
fornecimento do objeto em caso de descumprimento da Cláusula Quarta deste Contrato.
8.2.2 – Prestar os serviços licitados conforme proposta de preços;
8.2.3 - O CONTRATADO ficará responsável pela vistoria do veículo no DETRAN.
8.2.4 - O condutor do veículo deverá estar habilitado de acordo com o Código de Trânsito
Brasileiro e possuir curso de direção defensiva;
8.2.5 - Durante a jornada de trabalho o condutor do veículo é obrigado a estar de porte de
seus documentos pessoais e carteira nacional de habilitação;
8.2.6 - O veículo deverá atender todas as Normas de Segurança e o Código de Trânsito
Brasileiro especificamente na função contratada.
8.2.7 - O Contratado deverá pagar ao Contratante compensação por perdas e danos,
decorrentes de atraso em relação à data prevista para o fornecimento dos serviços. Tal
compensação será apurada aplicando-se ao Contratado multa de 0,1% (um décimo por
cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o máximo acumulado de 15% (quinze
por cento). As obrigações do Contratado não serão afetadas pelo pagamento de multas.
CLÁUSULA NONA
DAS MULTAS
9.1 - Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior devidamente comprovado, a
Contratada incorrerá na multa de 2% (dois por cento) do valor do Contrato, em caso de
fornecimento do objeto em desacordo com a proposta de preços, observando-se o art. 77 da
Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA
DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
10.1 - O Contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei nº 8.666/93, com as
devidas justificativas conforme a seguir:
10.1.1 - I - Unilateralmente pela Administração:
a) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
10.1.2 - II - Por acordo das partes:
a) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias supervenientes mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem o
correspondente fornecimento dos bens.
10.2 - Outros casos previstos na Lei nº 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DAS PENALIDADES
11.1 - As penalidades contratuais serão as de advertências verbal ou escrita, multas,
declarações de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar, de acordo com o
capítulo IV da Lei Federal n° 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores.
11.1.1 - As advertências verbais ou escritas serão aplicadas, independentemente de
outras sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou
condições técnicas estabelecidas.
11.1.2 - Poderá ser aplicada multa de até 30% do valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação assumida, além da multa prevista na Cláusula Nona
deste Contrato.
11.1.3 - suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o
licitante, por um período não superior a 05 (cinco) anos, conforme na forma do art.7° da
Lei n.º 10.520/02.
11.1.4 - rescisão do termo de contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA RESCISÃO CONTRATUAL
12.1 - A rescisão do presente Contrato poderá ocorrer de forma:
a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzindo a Termo no processo de Licitação,
desde que haja conveniência para a Contratante.
b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e incisos XVII e XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.
c) Judicial - nos termos da legislação processual.
12.2 – A Contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DOS CASOS OMISSOS
13.1 - Aplica-se ao presente Contrato a Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas atualizações, e
o Código Civil Brasileiro, principalmente aos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
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DO FORO
14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Dores do Indaiá - MG, com recusa expressa de
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas oriundas deste
Contrato.
14.2 - E por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento
contratual, em 04 (quatro) vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na
presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.
........................................., ____ de ________________ de 2017.
_____________________________________________
CONTRATANTE:
_____________________________________________
CONTRATADA:

Testemunhas:
1- _____________________________________
2- _____________________________________
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ANEXO III
(MODELO)

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO / LEI 9.854/99

A empresa _______________, cadastrada no CNPJ sob nº _____________, sito a
_____________por intermédio do seu representante ou procurador declara ao Município de
SERRA DA SAUDADE(MG) que atende a todas as condições de habilitação no processo
licitatório Edital de Pregão Presencial n° 027/2017 e se compromete a entregar os
materiais e/ou a prestar os serviços que lhe forem adjudicados conforme a descrição
do Anexo I deste edital, desconsiderando qualquer erro que porventura houver
cometido na elaboração da proposta, e, também declara, para fins do disposto no inciso V
do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir
de quatorze anos.

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

Assinatura do representante legal
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ANEXO IV

(MODELO)
AO
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE- MG
Praça Ademar Ribeiro de Oliveira 130 - Centro

Ref: Indicação de Representante para participar do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017

O/A signatário (a) ....................., (CGC) CPF................, (por seu representante legal), vem
indicar o Sr. .................., Cart. de Identidade Nº .........., para, como seu representante,
acompanhar a sessão de Abertura da Documentação de Habilitação e Proposta para
execução do objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017, podendo o indicado ofertar
lances, interpor recursos, assinar atas e demais documentos relativos à licitação em
epígrafe.
Local e Data
______________________________
Nome e assinatura da Licitante

De acordo:
______________________________
Representante indicado
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ANEXO - V

Modelo De Declaração De Qualificação De Microempresa Ou Empresa De Pequeno
Porte

A empresa ----------, inscrita no CNPJ sob o nº -----------, participante junto à Prefeitura
Municipal de SERRA DA SAUDADE, no processo de licitação Pregão Presencial nº
027/2017, representada neste ato pelo (sócio, procurador, representante legal...etc) inscrito
no CPF sob o nº ----------, declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos
legais, previsto na Lei Complementar 123/06, para qualificação como microempresa (ou
empresa de pequeno porte), estando apta a usufruir do tratamento diferenciado, e, que não
se enquadra em nenhuma das vedações previstas no § 4º do artigo 3º do mesmo
dispositivo.

Local e data

Sócio Administrador, Diretor ou Representante Legal.
Carimbo de Identificação
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