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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO
Rua Benício Pinto Cerqueira, s/n – Centro – CEP. 77.585-000 – Fone (63) 3540-1142.
CNPJ n. 01.067.891/0001-66
EDITAL:
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Processo nº 001: LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 001/2014

OBJETO: Locação de camionete para atender ao Gabinete durante os
meses de fevereiro a dezembro de 2014.

INTERESSADO: Gabinete.

AUTUAÇÃO
Nesta data, autuei o presente processo na Comissão
Permanente de Licitação.

Em 07 de janeiro de 2014.

__________________________________
Murillo Neres Silva
Pregoeiro

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO
Rua Benício Pinto Cerqueira, s/n – Centro – CEP. 77.585-000 – Fone (63) 3540-1142.
CNPJ n. 01.067.891/0001-66
EDITAL:

PREGÃO PRESENCIAL

Folha nº

Nº 001/2014

___/____

SOLICITAÇÃO
Senhor Prefeito,
Solicito de Vossa Excelência contratar à Locação de camionete para atender
ao Gabinete durante os meses de fevereiro a dezembro de 2014.

Assim, solicito que esse Chefe do Poder Executivo determine as providências para tanto.

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO, Estado do Tocantins, aos 08 dias
do mês de janeiro de 2014.

___________________________________
AILTON COELHO DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração
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DECLARAÇÃO CONTROLE INTERNO
Monte do Carmo, 08 de janeiro de 2014.
Senhor Prefeito,
Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que, com vistas contratar os serviços
técnicos especializados, relativos à Locação de camionete para atender ao Gabinete
durante os meses de fevereiro a dezembro de 2014, existe recurso para pagamento
dos serviços acima citados. Desse modo, é necessário o processo de licitação na
modalidade PREGÃO.

Os recursos financeiros destinados ao correrão a conta das seguintes dotações
orçamentárias:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0301.2.002
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
Atenciosamente,

_______________________________
Delcione Ferreira de Sousa
Chefe do Controle Interno
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DESPACHO EXECUTIVO
CONSIDERANDO a solicitação da Secretária Municipal de Educação de Monte do
Carmo, anexada ao presente, visando a contratar Locação de camionete para atender
ao Gabinete durante os meses de fevereiro a dezembro de 2014.

CONSIDERANDO mais, que os custos do conteúdo solicitado demonstram tornar-se
necessário a realização do procedimento licitatório, nos termos de Lei Nº 10. 520/2001 e
nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

DETERMINO, através do presente ato que seja realizada a licitação, na forma de
PREGÃO PRESENCIAL, com o fim de atender a solicitação efetuada, a qual defiro.
Cumpra-se na forma recomendada.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO, Estado do Tocantins,
aos 08 de janeiro de 2014.

__________________________
Gilvane Pereira Amaral
Prefeito Municipal
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INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO

PARECER JURÍDICO

ASSUNTO: Parecer sobre licitação na modalidade de Pregão nº 001/2014,
visando Locação de camionete para atender ao Gabinete durante os meses de
fevereiro a dezembro de 2014.

A Prefeitura Municipal de Monte do Carmo, consulta-nos sobre a legalidade do
Edital e a minuta do contrato, para o fim de comprimento do que dispõe o
parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93.
Na análise da documentação que nos foi apresentada em nosso escritório
profissional, tais como: a minuta do Edita, do contrato de demais anexos,
observamos que ambos foram elaborados atendendo ao disposto no art. 40 da
Lei n. 8.666/93.

É o parecer, s.m.j.
Palmas-TO, 08 de janeiro de 2014.

_______________________________
LILIAN ABI JAUDI BRANDÃO
ASSESSORA JURÍDICA
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Nº 001/2014
CAPA
LICITAÇÃO MODALIDADE: Pregão

NÚMERO: 001/2014

Repartição: Prefeitura Municipal de Monte do Carmo /TO
O Pregoeiro MURILLO NERES SILVA torna público para conhecimento de todos os
interessados, que no dia e hora abaixo indicados, será realizada licitação na modalidade
Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO, que será regido pela Lei Federal Nº
10.520, de 17/07/2001, pelo Decreto n º. 3.555/2000, pelo Decreto 002/2014 e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, além das demais disposições
legais aplicáveis e do disposto no presente Edital.

DATA DO EDITAL

HORÁRIO DE INICIO DO
CREDENCIAMENTO

DATA E HORÁRIO DE
ABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA DO PREGÃO

08/01/2014

ATÉ: 09:30

Data: 24/01/ 2014
Horário: 09:30 hs

LOCAL DE RECEBIMENTO DO ENVELOPE E ABERTURA DAS PROPOSTAS
PREFEITURA MUNICPAL DE MONTE DO CARMO
ENDEREÇO: Rua Benício Pinto Cerqueira, Centro, Monte do Carmo CEP:
77.635.000
OBJETO
Locação de camionete para atender ao Gabinete durante os meses de fevereiro
a dezembro de 2014, de acordo com especificações e quantidades
discriminadas no Anexo I – Termo de Referência.
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1 - DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
I - Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que:
a) detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
b) atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital; e
c) comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no Item 1.1– Dos
Documentos para Habilitação
II - Não poderão concorrer neste Pregão:
a) empresas que estejam em processo de falência, sob concurso de credores, em
dissolução ou liquidação;
b) consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
c) empresas estrangeiras que não funcionem no país;
d) empresas que tenham sido suspensas do direito de licitar ou que tenham sido
declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública.
e) Empresas que possuam entre seus sócios funcionário da Prefeitura Municipal de
Monte do Carmo.
1.1 – DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
a) PESSOA JURÍDICA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Contrato Social e alterações;
CNPJ;
Certidão Negativa FGTS;
Certidão Negativa INSS
Certidão Negativa da Receita Federal;
Certidão negativa Trabalhista
Documento automóvel

O envelope nº 2(um), documentação de habilitação, deverá conter uma via dos
documentos indicados no item 1.1 e seus sub-itens, e ainda:
a. Declaração da PROPONENTE, de que não pesa contra si inidoneidade,
expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera de
Governo; Anexo II.
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b. Declaração da PROPONENTE, de que assume inteira responsabilidade
pela autenticidade de todos os documentos apresentados; Anexo III.
c. Declaração superveniente de fato impeditivo Anexo IV
d. Declaração ARTIGO 7º CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCISO XXXIII Anexo
V
b) PESSOA FÍSICA
a)
b)
c)
d)
e)

Cópia do CPF autenticada;
Cópia do RG autenticada;
Cópia do Comprovante de endereço;
Cópia do Documento do automóvel regularizado;
Certidão Negativa Imposto Municipal.

O envelope nº 2(um), documentação de habilitação da pessoa física, deverá conter uma
via dos documentos indicados no item 1.1 “ b” e seus sub-itens, e ainda:
a. Declaração da PROPONENTE, de que não pesa contra si inidoneidade,
expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera de
Governo; Anexo II.
b. Declaração da PROPONENTE, de que assume inteira responsabilidade
pela autenticidade de todos os documentos apresentados; Anexo III.
c. Declaração superveniente de fato impeditivo Anexo IV
2 - DO CREDENCIAMENTO
2.1 - No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, o representante
legal da licitante deverá apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar o seu credenciamento
como participante deste Pregão munido dos seguintes documentos:
a) Carta de Credenciamento; Anexo VI.
b) Carteira de identidade, ou de qualquer outro documento oficial de
identificação (com foto), e do documento (procuração firma reconhecida)
que lhe dê poderes específicos para manifestar-se durante a reunião de
abertura dos envelopes de “Proposta de Preços” e de “Documentação”
relativos a este Pregão;
Declaração de que atende inteiramente as exigências do edital e cumprem os
requisitos de habilitação. ( Art. 4º, VII da Lei 10. 520/2003). Anexo VII
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Em caso de pessoa física o credenciamento deverá ser feito através da Carta
de Credenciamento e da apresentação dos documentos pessoais apenas.
2.2 - Uma vez aberto o primeiro envelope de um dos participantes após o credenciamento
no horário previsto no preâmbulo deste Edital, não serão mais aceitos novos participantes
no certame.
2.3 - Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da
licitante devidamente credenciado.
2.4 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante,
mediante estatuto/ contrato social, ou instrumento público ou particular de procuração, ou
documento equivalente.
2.5 - Entende-se por documento credencial:
a) estatuto/ contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente
ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa
credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão.
Juntamente com os documentos que comprovem a representação da licitante.
2.6 - O documento credencial deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular
ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso,
renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante
todos os atos pertinentes a este Pregão.
2.7 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.
2.8 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a
intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim,
para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta de
Preços” ou “Documentação” relativos a este Pregão. SOMENTE SERÁ APROVEITADA A
SUA PROPOSTA ESCRITA.
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2.9 - Os documentos referidos nos itens 2.1 e 2.5, deverão ser apresentados em
separados dos envelopes referidos nº 01 ( Proposta ) e 02 ( habilitação).
Observação: Os instrumentos previstos nas alíneas “a” e “b” do item 2.5
poderão ser substituídos por Carta de Representação, podendo ser utilizado o
modelo constante do Anexo VI deste Edital.
3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
3.1 - A proposta devera ser apresentada às 09:30 hs, no endereço do Prédio da
Prefeitura Municipal , em envelope lacrado e não transparente contendo nome e endereço
do licitante e o seguinte sobrescrito:
ENVELOPE 1 –
REF.: PREGÃO - N: 001/2014
DATA PARA APRESENTAÇÃO 24/01/2014
" PROPOSTA COMERCIAL DE LICITAÇÃO - NÃO DEVE SER ABERTO "
PREFEITURA MUNICPAL DE MONTE DO CARMO
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.
NOME DA PROPONENTE:
CNPJ Nº:
ENVELOPE 2 REF.: PREGÃO - N: 001/2014
DATA PARA APRESENTAÇÃO 24/01/2014
" DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - NÃO DEVE SER ABERTO "
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.
NOME DA PROPONENTE:
CNPJ Nº:
3.2 - Inicialmente, será aberto o Envelope 01 – Proposta de Preços – e, após o Envelope
02 – Documentação de Habilitação.
3.3. - As propostas deverão ser apresentadas em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras e
entrelinhas, datadas, identificadas e assinadas na ultima folha.
3.4 - Não serão aceitas propostas enviadas por telex, fac-símile ou outro meio que
descaracterize o sigilo da Licitação;
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3.5 - A proposta entregue fora da data e horário limite de apresentação, será devolvido
aos licitantes nas mesmas condições em que foram recebidas;
3.6 - Fazer menção ao número deste Pregão e conter a razão social da licitante, o CNPJ,
número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail, e o respectivo endereço com CEP,
e, com a indicação do banco, a agência e respectivos códigos e o número da conta
corrente do Banco.
3.6 – Preço (s) unitário(s) e total(is) proposto(s) para o(s) objeto(s) ofertado(s),
expressos em reais, junto aos quais considerar-se-ão inclusas todas e quaisquer despesas
incidentes sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes, garantias, fornecimento de
certidões e documentos, encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais,
gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas,
encargos de qualquer natureza etc.).
3.7 - Prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias corridos, contados da ordem de
compra. Caso tal prazo seja omitido, o pregoeiro o entenderá como sendo igual ao
máximo permitido.
3.8 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos. As
propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo período
de 60 (sessenta) dias corridos.
4. DA SESSÃO DO PREGÃO
4.1 - A sessão de recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços
e os documentos para habilitação será realizada no local, data e horário indicados no
preâmbulo deste Edital, sendo recomendável a presença dos participantes com 10 (dez)
minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a sua abertura,
especialmente quando necessária a autenticação de documentos, e desenvolver-se-á da
seguinte forma:

4.1.1 - Declarada aberta a sessão, serão convidados os representantes das empresas que
se fizerem presentes para apresentarem junto à mesa os documentos necessários ao
credenciamento e/ou representação, na forma do item 2 do edital, os quais poderão ser
vistos e conferidos por todos os participantes e, necessariamente, rubricados.
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4.1.2 - Em seguida serão anunciadas as empresas legalmente representadas, devendo
tais empresas efetuar a entrega dos envelopes com as propostas de preços e de
documentos para habilitação, apresentados na forma do item 2.
4.1.3 - Abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, escolha daquela que
apresentar o MENOR PREÇO e classificação daquelas cuja variação situar-se no limite de
até 10% (dez por cento) acima do menor preço total.
4.1.4 - Quando não forem verificadas, no mínimo 3 (três) propostas escritas nas
condições do subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas
subseqüentes, até o máximo de 03 (três), par que seus autores participem dos lances
verbais quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
4.1.5 - Análise de todas as propostas quanto à sua conformidade com as exigências do
Edital, procedendo-se a desclassificação daquelas desconformes e a sua substituição por
outra, de forma a definir aquelas que se encontrarem aptas para a fase de lances verbais.
4.1.6 - Início da fase dos lances verbais, os quais serão formulados pelos proponentes de
forma sucessiva, em valores numéricos distintos e decrescentes, através dos seus
representantes legais.
4.1.7 - As rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes forem necessárias,
tendo como tempo máximo o período de 05 (cinco) minutos para a conclusão dos
lances verbais de cada item.
4.1.8 - A critério do Pregoeiro, o referido período poderá ser prorrogado.
4.1.9. - O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e
as demais, em ordem decrescentes de valor.
4.1.10 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
pregoeiro, implicará a exclusão dos licitantes da etapa de lances verbais e na manutenção
da sua última oferta, para efeito de ordenações das propostas.
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4.1.11 - O lance inicial ofertado deverá sempre cobrir o valor da proposta de menor
preço, e a partir de então o lance de menor valor da rodada em andamento ou
precedente, conforme o caso.
4.1.12 - A desistência dos lances ofertados sujeita o seu proponente às penalidades
cabíveis.
4.1.13 - Ofertados os lances verbais, o Pregoeiro solicitará a todas as licitantes que
efetivaram lances, a redução a termo dos últimos lances ofertados.
4.1.14 - Encerrada a etapa de oferta de lances, as propostas serão ordenadas
exclusivamente pelo critério de menor preço, sendo objeto de exame e decisão motivada
quanto à aceitabilidade do valor apresentado por aquela classificada em primeiro lugar.
4.1.15 - Sendo aceitável a oferta da proposta classificada em primeiro lugar, em relação
ao seu proponente será verificado o atendimento das condições de habilitação, mediante
abertura do respectivo envelope de documentação.
4.1.16 - Constatado o atendimento pleno às exigências do edital, o proponente será
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item do Pregão.
4.1.17 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências de
habilitação, serão examinadas as ofertas subseqüentes, inclusive quanto a sua
aceitabilidade, por ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda a todas as
exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele
adjudicado o correspondente objeto.
4.1.18 - Caso ocorram as hipóteses dos subitens 4.1.7 e 4.1.8, ou de não haver oferta
lances verbais, ou mesmo quando houver ofertas de lances verbais, após a decisão
pregoeiro, em qualquer dos casos, quanto à aceitabilidade da proposta ainda será lícito
pregoeiro negociar diretamente com o proponente para a obtenção de preço melhor
que aquele ofertado.

de
do
ao
do

4.1.18 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, ao final assinada pelo Pregoeiro e
licitantes presentes, facultada a assinatura dos membros da equipe de apoio e ouvintes,
na qual serão registrados todos os fatos relevantes da sessão.
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5 - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE JULGAMENTO
A comissão avaliará e julgará todos os documentos das propostas, de acordo com a
metodologia e critérios a seguir estabelecidos:
a) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste ato
convocatório, ou que apresentem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis(Lei
8.666, art. 44);
a)
Será considerado (a) vencedor (a), o licitante que apresentar a proposta de acordo
com as especificações deste Pregão e ofertar o menor preço para a execução do objeto
desta;
c) No caso de empate entre duas ou mais propostas, e as classificadas se recusarem a
dar lances e conseqüentemente persistir a igualdade de preços, será obedecido o disposto
no § 2º do art. 45 da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio.
6 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
6.1 – Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente
edital.
6.2 - Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
6.3 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para
realização do certame.
6.4 – A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório,
ensejando assim o retardamento de execução do certame, a autoridade
competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a
pena estabelecida no art. 7º, da Lei nº 10.520/2001.
6.5 - Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla
defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em
pena de detenção de 6(seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, nos termos do art.
93 da Lei nº 8.666/93.
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7 – DOS RECURSOS
7.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata a
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três)
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contra-razões em igual números de dias, que começarão a
correr do término do prazo de recorrer, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos.
7.2 – A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
7. 3 - Os recursos deverão observar:
a) quanto à sua interposição, o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da manifestação de
sua intenção de recorrer, registrada em ata;
b) a forma escrita, com a assinatura do licitante ou seu representante legal;
c) a legitimidade e o interesse recursais;
d) a fundamentação.
7.4 – O Recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.
7.5 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
7.6 – Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da
licitação ao licitante vencedor.
8 - DOS PREÇOS
8.1 - Os preços propostos serão aqueles discriminados pelo licitante em sua proposta para
os itens constantes do objeto desta Licitação e deverão ser contados em Reais (R$).
8.2 - Em caso de discrepância entre o preço unitário e o preço total, prevalecerá o preço
unitário, sendo corrigido o preço total;
8.3 - Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis para o objeto desta Licitação.
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9 - DO PAGAMENTO E PRAZOS DOS SERVIÇOS
9.1 O pagamento será efetuado em parcelas mensais e iguais durante o exercício de 2014.
9.2 O serviço será executados nos meses de fevereiro a dezembro de 2014.
9.3 Havendo interesse entre as partes, o contrato poderá ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos, durante a atual gestão, com suporte e na forma previstos no inciso II
e § 2º do artigo 57 da Lei 8.666/93.
10 - DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos financeiros destinados ao pagamento, correrão a conta das seguintes
dotações orçamentárias:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0301.2.002
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
11 - DO PRAZO E CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DO INSTRUMENTO
CONTRATUAL
11. 1 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta,
não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI na Lei nº 10.520/2001.
11. 2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à contratada, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes
penalidades, previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93, na Lei nº 10.520/2001 e Decreto n.
3.555/00.
11.3 - Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a União, por período
de até 5 (cinco) anos, nas hipóteses e nos termos da Lei n. 10.520/2001 e artigo 14 do
Decreto n. 3.555/00;
11.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a
penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei n. 8.666/93.
11.5 - Caso a licitante declarada vencedora se recuse a assinar o contrato, ser-lhe-á
aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado, exceto se a causa
for decorrente de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovada e
acatada pela Prefeitura Municipal de Monte do Carmo.
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11.6 - Expirado o prazo proposto para a entrega do objeto, sem que a contratada o
cumpra, iniciar-se-á a aplicação da penalidade de multa, correspondente a 1 % (um por
cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do Contrato.
11. 7 - A multa prevista neste item será aplicada até o limite de 10 % (dez por cento), o
que não impede a critério da Prefeitura Municipal de Monte do Carmo, a aplicação
das demais sanções a que se refere os demais itens acima.
11.8 - Contra os atos de aplicação das penalidades previstas neste título também cabem
recursos, a serem interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do
ato, observando, no que couber, as regras do item 7.3 do presente Edital.
12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 - O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do Instrumento Contratual, conforme determina o Artigo 65, parágrafo primeiro da Lei
8.666/93.
12.2 – Os interessados, ao participarem deste processo licitatório, devem declarar
conhecer e estar de acordo com todas as condições e especificações deste ato
convocatório;
12.3 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Pregão, nos termos do art.
41 da Lei 8.666/93 e os recursos administrativos serão regidos de acordo com o artigo
109 da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações;
12.4 - Ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior é facultada, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
no ato da sessão pública.
12.5- Havendo interesse entre as partes, o contrato poderá ser prorrogado por
iguais e sucessivos períodos, durante a atual gestão, com suporte e na forma
previstos no inciso II e § 2º do artigo 57 da Lei 8.666/93

DOS ANEXOS
São partes integrantes deste PREGÃO, os seguinte anexos:
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Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Declaração de Idoneidade
Anexo III – Declaração veracidade documentação;
Anexo IV – Declaração Negativa de fatos impeditivos à habilitação.
Anexo V – Declaração do art. 7º da Constituição Federal, inciso XXXIII.
Anexo VI - Carta de Credenciamento/Representação.
Anexo VII – Declaração Exigida pelo inciso VII, art. 4º da Lei Federal nº
10.520/2001.
Anexo VII - Minuta do Contrato
Monte do Carmo, 08 de janeiro de 2014.

_______________________________
Murillo Negre Silva
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO)
1 – DO OBJETO – Locação de camionete para atender ao Gabinete durante os
meses de fevereiro a dezembro de 2014.
2. DA MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO – • O Município de Monte do
Carmo/TO, necessita da presente prestação de serviços para atendimento ao gabinete.
3 - DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: O critério de avaliação das
propostas será o de menor preço.
4– DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em parcelas mensais e iguais durante o
exercício de 2014.

4.1 – Estimativa: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Encontram-se na Prefeitura, à
disposição dos licitantes os preços estimados unitários.
5 - DO PRAZO: O prazo para execução do objeto é de 11 (onze) meses a contar da ordem de
serviços.
6 – RECURSOS FINANCEIROS:
Os recursos financeiros destinados ao pagamento, correrão a conta das seguintes
dotações orçamentárias:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0301.2.002
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39

7- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
7.1 O Pregoeiro fará o exame da proposta classificada em primeiro lugar, por meio da
análise da Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços, com os
respectivos valores readequados ao lance vencedor, verificando-se a compatibilidade
do preço em relação ao valor estimado para a contratação.
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7.2 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista na licitação, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
7.3 Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela
renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
7.4 Será desclassificada a proposta que consignar salário inferior ao salário profissional
e/ou ao salário da categoria, consignados no anexo ao presente.
Será desclassificada a proposta cujo somatório dos encargos sociais estiver em
1.1

– DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

a) PESSOA JURÍDICA
h) Contrato Social e alterações;
i) CNPJ;
j) Certidão Negativa FGTS;
k) Certidão Negativa da Receita Federal;
l) Certidão Negativa INSS
m) Certidão negativa Trabalhista
n) Documento automóvel

O envelope nº 2(um), documentação de habilitação, deverá conter uma via dos documentos
indicados no item 1.1 e seus sub-itens, e ainda:
e.

Declaração da PROPONENTE, de que não pesa contra si inidoneidade,
expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo;
Anexo II.
f. Declaração da PROPONENTE, de que assume inteira responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados; Anexo III.
g. Declaração superveniente de fato impeditivo Anexo IV
h. Declaração ARTIGO 7º CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCISO XXXIII Anexo V
b) PESSOA FÍSICA
f) Cópia do CPF autenticada;
g) Cópia do RG autenticada;
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h) Cópia do Comprovante de endereço;
i) Cópia do Documento do automóvel regularizado;
j) Certidão Negativa, Imposto Municipal.

O envelope nº 2(um), documentação de habilitação da pessoa física, deverá conter uma via
dos documentos indicados no item 1.1 “ b” e seus sub-itens, e ainda:
c) Declaração da PROPONENTE, de que não pesa contra si inidoneidade, expedida por
órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo; Anexo II.
d) Declaração da PROPONENTE, de que assume inteira responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados; Anexo III.
e) Declaração superveniente de fato impeditivo Anexo IV
Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em
cópia autenticada por cartório competente.
9. DAS PENALIDADES
9.1 A não realização dos serviços no prazo previsto, sujeitará a licitante vencedora a uma
multa de 1% (um por cento) do valor mensal do contrato, por dia corrido de atraso, até que
seja efetivada a execução.
9.2. Caso ocorra inadimplência total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante
vencedora, estará essa sujeita ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor global
da contratação.

10. RELAÇÃO DOS ITENS
LOTE 01
ITEM

01

-

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESCRIÇÃO

VALOR MENSAL

Locação de camionete para atender ao
Gabinete durante os meses de fevereiro R$
a dezembro de 2014.

7.000,00

_______________________________
Murillo Negre Silva

Pregoeiro

VALOR ANUAL
R$ 77.000,00

