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A CÂMARA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA, através da Comissão Permanente de Licitação, 

nomeada através da Portaria nº 05/17, de 05 de Janeiro de 2017, torna público para o conhecimento dos 

interessados que estará reunida no dia 13 de Fevereiro de 2017 ÀS 13h00min, na sala de reunião da 

CÂMARA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA Comissão Permanente Municipal de Licitação, 

situada à Rua Mimosa Sà, 21 – Centro, nesta cidade, a fim de receber, abrir e examinar os Envelopes 

contendo as Propostas e os Documentos dos interessados em participar da licitação na modalidade 

Pregão Presencial nº 004/2017, pelo regime de preço unitário, pelo critério de menor preço por item, 

tudo de conformidade com a Lei Federal 10.520, de 17/07/2002 e Decreto Municipal Nº. 05 de 

25/02/2009 e demais legislação correlata, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal 

nº. 8.666/93, com suas alterações e demais exigências deste.  

1. REGÊNCIA LEGAL 

1.1 Lei Federal nº 10.520/02; 

1.2 Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislação, pertinente na sua atual redação, subsidiariamente. 

2. OBJETO 

Constitui objeto desta licitação a SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. Conforme Anexo VII 

Termo de Referencia. 

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 Os documentos deverão ser apresentados na forma do art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93. 

3.2 Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que atenderem a todas as exigências, inclusive 

quanto à documentação, conforme estabelecido neste Edital, e: 

3.2.1 Não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Administração Pública 

Municipal; 

3.2.2 Não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de credores, dissolução, ou 

liquidação judicial ou extrajudicial (declaração do órgão competente). 

3.2.3 Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante. 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DA FORMA DE 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES. 

4.1 Os interessados, no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, para a realização desta 

licitação, deverão entregar os seus envelopes contendo as Propostas de Preços (Envelope nº 01) e os 

Documentos de Habilitação (Envelope nº 02) devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu 

fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

4.2 A declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

constantes do Edital, Conforme Anexo III, deverá ser apresentada por fora do Envelope nº 02 

Habilitação, juntamente com a Carta de Credenciamento ou outro documento conforme item 4.3. 

4.3 DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES: 
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a) Só poderá deliberar em nome do proponente, formulando ofertas/lances de preços e praticar os 

demais atos pertinentes ao certame, o representante devidamente munido de documento que o 

credencie a participar deste procedimento licitatório junto ao Pregoeiro, devendo, ainda, no ato de 

entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 

equivalente; 

b) O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular 

com firma reconhecida, ou Carta de Credenciamento (Anexo IV) com firma reconhecida, com poderes 

para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 

nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 

deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

c) O credenciamento de que trata o subitem anterior, deverá ser entregue separado dos envelopes de 

"Proposta" e "Documentos de Habilitação". 

4.4. Os licitantes deverão comparecer à sessão munidos de catálogo do produto ofertado, devidamente 

identificado, atendendo todos as especificações exigidas para fins de atendimento do disposto no item 

5.7 deste Edital. 

 

5. DA PROPOSTA 

5.1 A proposta de preços deverá ser apresentada na forma do Anexo II deste ato convocatório, redigida 

em papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste edital, assinada 

a última folha e rubricada nas demais pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente 

identificado, nela constando, obrigatoriamente: 

a) Razão Social, carimbo do CNPJ, telefone/fax/contato da empresa. 

b) Marca e modelo/referência que bem indiquem os produtos cotados, bem como a sua procedência. 

b.1) Quando ofertada mais de uma marca pelo mesmo preço para o mesmo item, fica reservado à 

administração, o direito de escolha da marca. 

c) Preço unitário para cada item expresso em moeda nacional, inclusas todas as despesas com tributos, 

fretes, seguros e quaisquer outras que forem devidas. 

c.1) Ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerão os descritos por extenso. Ocorrendo 

divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o valor unitário. 

d) Prazo de entrega do objeto ora adquirido deverá ser em até 10 (dez) dias, contados da data de 

emissão da Ordem de Compra. 

d) O pagamento será realizado pela unidade compradora, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da 

data do “atesto” da Nota Fiscal / Fatura, mediante prévia comprovação de regularidade da empresa 

perante o INSS e FGTS. 

e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias. 

f) Indicação do prazo de garantia dos produtos contra defeitos de fabricação, não inferior a 6 (seis) 

meses, contados a partir do seu recebimento definitivo. 

5.2 A licitante deverá apresentar, junto à proposta de preços os dados do representante legal (nome, 

qualificação, RG, CPF) com poderes específicos para assinar o contrato, conforme modelo (Anexo V) a 

este edital. 

5.3 A licitante poderá incluir em sua proposta dados de caráter exclusivamente técnicos sobre o 

material ofertado, bem como informações que não constem em seu catálogo e/ou prospecto, entretanto, 

necessárias ao julgamento objetivo, conforme especificações do material solicitado. 
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5.4 A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas 

necessárias para fornecimento do objeto desta licitação, tais como: transporte, tributos, emolumentos, 

contribuições sociais, fiscais, para-fiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço 

ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer 

reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por 

recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

5.5 Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se 

alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o 

objeto desta licitação, na forma da lei. 

5.6 Os tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, para-fiscais e custos que sejam devidos em 

decorrência direta ou indireta do objeto desta licitação, serão de exclusiva responsabilidade da licitante. 

5.7 O catálogo do produto, em língua portuguesa, deverá conter marca, modelo, características e 

demais especificações técnicas detalhadas, que possibilitem a avaliação do mesmo. Caso não constem 

do catálogo todas as informações necessárias à avaliação, a licitante deverá fazer a complementação em 

sua proposta. 

5.8 Serão desclassificadas as propostas que não se façam acompanhar de catálogos, ou de informações 

suficientes, procedendo-se na forma do item 8.14 desse edital. 

 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas relativas ao pagamento correrão à conta dos recursos previstos no orçamento para o e 

correspondente nos exercícios subseqüentes: 

Fonte de Recurso: RP 

 

7. DA HABILITAÇÃO 

DA PESSOA JURÍDICA 

a) Habilitação Jurídica; 

b) Regularidade Fiscal e Trabalhista; 

c) Qualificação Econômico-financeira; 

Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o número 

do CNPJ preferencialmente, e com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte: 

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o numero do CNPJ da matriz, ou; 

Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o numero do CNPJ da filial, exceto 

quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio documento que é válido 

para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante 

tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento 

comprobatório de autorização para a centralização, ou; se o licitante for a matriz e a prestadora dos 

serviços for a filial, os documentos deverão ser apresentados com o numero do CNPJ da matriz e da 

filial, simultaneamente. 

Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles 

Documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da Matriz. 

 

Habilitação Jurídica 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se 

tratando de sociedade empresária; 
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c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 

empresárias; 

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de 

sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

 

f) EXCLUSIVAMENTE PARA COOPERATIVAS: 

a) Cópia autenticada da Ata da Assembléia Geral de fundação; 

b) Cópia autenticada do Estatuto, devidamente registrado na OCB/AC e na Junta Comercial 

c) Cópia autenticada do Edital de convocação da Assembléia Geral e da Ata em que foram eleitos os 

dirigentes e conselheiros. 

 

Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de débitos relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, comprovando a regularidade com a Fazenda Federal; 

b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT e/ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa 

de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei 12.440/2011. 

c) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Estado relativo ao 

domicílio ou sede do Licitante, relativa a tributos estaduais, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; 

d) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Estado relativa ao 

domicílio ou sede do Licitante, da Dívida Ativa da Fazenda Estadual; 

e) Certidão Negativa de Débito - CND, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo 

Município relativo ao domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; 

f) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRS, emitido pela Caixa Econômica Federal – 

CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 

g) Certidão Negativa de Débito – CND, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, comprovando a 

regularidade perante a Seguridade Social. 

h) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas jurídicas (CNPJ); 

 

Qualificação econômico-financeira 

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou Certidão Negativa de Ação Cível 

em que não conste ação de falência/recuperação judicial/concordata/extrajudicial expedida pelo 

cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

b) Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível e 

apresentado na forma da lei; 

b.1) Para Sociedades Anônimas, cópia autenticada da publicação do Balanço em Diário Oficial ou 

jornal de grande circulação da sede do Licitante; 

b.2) Para as demais empresas, cópia autenticada do balanço patrimonial, devendo ser assinado por 

técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária. 
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b3) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham Balanço de final de 

exercício, deverão apresentar Demonstrações Contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e 

patrimônio líquido com data máxima de até 90 (noventa) dias anterior à data de abertura da licitação. 

c) O licitante deverá comprovar através seu balanço, que possui Patrimônio Líquido igual ou superior a 

10% do valor de sua proposta, na forma da lei, de acordo com os §§ 2º e 3º do artigo 31 da Lei nº. 

8.666/93. 

 

Qualificação Técnica 

a)Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que 

comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os materiais ou serviços pertinentes e 

compatíveis com o objeto desta licitação. Podendo ser exigido da proposta melhor classificada, que 

apresente cópia autenticada do contrato da prestação do serviço ou da nota fiscal, que deram origem ao 

Atestado. Se o atestado for emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá constar o 

reconhecimento de firma passada em cartório do titular da empresa que firmou a declaração. 

 

Outras Comprovações 

a) Declaração subscrita por representante legal da licitante (Modelo Anexo IV), elaborada em papel 

timbrado, atestando que: 

a1) Cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal; 

a2) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º do 

artigo 32 da Lei nº. 8.666/93; 

Documento do veículo deverá estar em nome do licitante. 

As certidões apresentadas com prazo de validade expirado acarretarão a inabilitação do Licitante, 

ultrapassado o prazo para saneamento. As certidões que não possuírem prazo de validade somente 

serão aceitas se as datas de emissão não excederem a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista 

para a entrega e abertura dos envelopes. 

 

DA HABILITAÇÃO PARA PESSOA FÍSICA 

 

Para o participante do certame que for pessoa física deverá apresentar cópias autenticadas na 

forma indicada no subitem deste edital dos seguintes documentos: 

 

a) Cédula de Identidade; 

b) CPF – Cadastro da Pessoa Física; 

c) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de débitos federais e à Dívida 

Ativa da União, comprovando a regularidade com a Fazenda Federal; 

d) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Estado relativo ao 

domicílio do Licitante, relativa a débitos estaduais, comprovando a regularidade para com a Fazenda 

Estadual; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, 

relativos a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

f) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Estado relativa ao 

domicílio do Licitante, da Dívida Ativa da Fazenda Estadual; 
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g) Certidão Negativa de Débito - CND, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo 

Município relativo ao domicílio ou sede do Licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda 

Municipal; 

Atestado de capacidade técnica, expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que 

comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os materiais ou serviços pertinentes e 

compatíveis com o objeto desta licitação; podendo ser exigido da proposta melhor classificada, que 

apresente cópia autenticada do contrato da prestação do serviço ou da nota fiscal, que deram origem ao 

Atestado. Se o atestado for emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá constar o 

reconhecimento de firma passada em cartório do titular da empresa que firmou a declaração. 

Certidão negativa de Execução Patrimonial ou Ação Cível expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa física. 

 
Declaração subscrita por representante legal da licitante (Modelo Anexo IV), elaborada em papel 

timbrado, atestando que: 

a) Cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal; 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º do 

artigo 32 da Lei nº. 8.666/93. 

c) Documento do veículo deverá estar em nome do licitante. 

7.3 A regularidade dos documentos exigidos no subitem 7.2 será confirmada a autenticidade por meio 

de consulta “on-line”. 

7.4 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia 

autenticada ou ainda em cópia simples neste caso, mediante a apresentação dos originais, para 

conferência e autenticação, até 24h (vinte e quatro) horas antes da abertura do certame. 

 

8. DA SESSÃO DO PREGÃO 

8.1 A sessão do pregão será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, 

sendo recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a 

sua abertura, e desenvolver-se-á de acordo com o roteiro aqui estabelecido. 

8.2 A abertura da sessão dar-se-á no horário estabelecido neste edital, podendo o(a) Pregoeiro(a), dar 

uma tolerância de 15 (quinze) minutos para abertura da sessão, após o que, não mais serão admitidos 

novos proponentes. 

8.3 Haverá a Identificação e credenciamento de 01 (um) representante por empresa, na forma do item 

4.3 deste Edital. 

8.4 Os documentos de credenciamento passarão a compor o processo. 

8.5 Recolhimento dos envelopes de proposta, dos catálogos e dos documentos de habilitação. 

8.6 Abertura dos envelopes contendo as propostas, seguida de leitura, em voz alta, dos preços cotados. 

8.7 Análise das propostas e dos catálogos apresentados. 

8.7.1 Não havendo tempo para conclusão da análise dos catálogos durante a sessão, o Pregoeiro poderá 

suspender o procedimento até que a mesma seja concluída. 

8.7.2 Após análise das propostas por parte do Pregoeiro e da equipe de apoio e da emissão de parecer 

definitivo sobre os catálogos apresentados elaborado pela Comissão de servidores, o Pregoeiro 

comunicará a todas as licitantes a aceitabilidade dos produtos e por conseguinte das propostas. 

8.7.3 Só serão classificadas as propostas que estejam em consonância com o exigido no edital e que 

apresentem catálogo e/ou informações, em conformidade com as especificações nele exigidas. 

8.7.4 Serão desclassificadas as propostas que: 
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a) estejam em desacordo com as solicitações no Edital; 

b) não estejam devidamente acompanhadas dos catálogos e/ou informações 

c) tenham catálogos reprovados. 

8.8 Indicações das licitantes que participarão da rodada de lances verbais. 

8.8.1 Da rodada de lances verbais participará a licitante que ofertar o menor preço e todos os demais 

cujas propostas de preços situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor preço. 

8.8.2 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, na rodada 

de lances verbais participarão além da que ofereceu menor preço às empresas ofertantes das 03 (três) 

melhores propostas, quaisquer que tenham sido os preços oferecidos. 

8.9 A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes considerar necessário o Pregoeiro. 

8.9.1 A convocação para a oferta de lances, pelo Pregoeiro, terá como referencial os valores ofertados, 

iniciando-se com a empresa ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante do menor preço, 

devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço. O primeiro lance verbal da sessão deverá cobrir o 

valor da proposta escrita de menor preço. A cada nova rodada será efetivada a classificação 

momentânea das propostas, que definirá a seqüência dos lances seguintes. 

8.9.2 A licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem 8.9.1, quando convocada 

pelo Pregoeiro, será excluída da etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado para 

efeito de ordenação das propostas. 

8.10 Ordenamentos das empresas por preço. 

8.11 Análises da proposta de menor preço, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao objeto e valor, 

devendo o Pregoeiro decidir motivadamente a respeito. 

8.12 Negociações direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se for o 

caso. 

8.13 Constatando o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor. 

8.14 Se a licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectiva licitante 

declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 

8.15 Todos os documentos serão vistos e rubricados, pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 

representantes das empresas participantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do 

vencedor e nos envelopes de habilitação remanescentes. 

8.16 Manifestação das demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se 

houver manifestação positiva nesse sentido. Se houver, os envelopes contendo os documentos de 

habilitação das licitantes que manifestarem interesse de interpor recurso ficarão sob a guarda da equipe 

de apoio até a assinatura do contrato do licitante vencedor. 

8.17 Adjudicação do objeto ao vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade 

Superior. 

8.18 Fechamento e assinatura da ata da reunião pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 

representantes das licitantes. 

8.19 Devolução dos envelopes "documentos de habilitação" das licitantes remanescentes, à exceção dos 

relativos aos 2º e 3º classificados na ordem crescente dos preços propostos, que ficarão retidos até 

assinatura do contrato pelo licitante vencedor; 

8.20 No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas 

as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da equipe de 
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apoio e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o 

prosseguimento dos trabalhos. 

 

9. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

9.1 Para julgamento será adotado o critério de menor preço por item, observados os prazos para 

fornecimento, as especificações técnicas e demais condições definidas neste Edital. 

9.2 A não cotação de qualquer item pertencente ao objeto licitado, ensejará a desclassificação da 

proposta. 

 

10. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

10.1 A Adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não 

houver recurso. 

10.2 A Adjudicação e homologação da licitação é de responsabilidade da Senhora Prefeita e só poderá 

ser realizada após os prazos recursais, o julgamento dos recursos interpostos ou, em havendo renuncia 

expressa ao direito de recurso pelos proponentes que ofertaram lances. 

 

11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

11.1 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 

pela proponente; 

11.2 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 

de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis 

para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para 

apresentar as contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente; 

11.3 A falta de manifestação imediata e motivada importará preclusão do direito de recurso; 

11.4 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente; 

11.5 Os recursos contra decisões do Pregoeiro, em regra, terão efeito suspensivo. 

11.6 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

11.7 Os recursos e contra-razões de recurso deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, no endereço citado 

abaixo, o qual deverá receber, examinar e submeter à autoridade competente que decidirá sobre a sua 

pertinência; 

11.8 Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que 

forem por fax; 

11.9 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala de Pregão da 

Prefeitura Municipal, situada na Rua Mimosa de Sá/ 21, Centro – Mâncio Lima/Acre. 

 

12. INSTRUMENTO CONTRATUAL 
12.1 Homologada a licitação pelo Senhor Presidente da Câmara, A CÂMARA MUNICIPAL de 

Mâncio Lima poderá emitir a nota de empenho ou firmar contrato específico com a proponente 

vencedora, visando à execução do objeto desta licitação nos termos da minuta que integra este Edital; 

12.2 A proponente vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, 

para retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 
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igual período, quando solicitado pela proponente vencedora durante o seu transcurso e desde que 

ocorra motivo justificado, aceito pelo órgão comprador; 

12.3 Havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no prazo mencionado no item 

anterior é facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para assinar o Contrato nas mesmas condições do primeiro colocado ou revogar a licitação. Contudo, 

antes de tal convocação, deverão ser examinados os seus documentos habilitatórios, que deverão 

atender as exigências editalícias; 

12.4 O futuro contrato não poderá ser objeto de sub-contratação, cessão ou transferência, no todo ou 

em parte, sem prévia e expressa anuência da Administração; 

12.5 No ato da contratação, a proponente vencedora, se representada por mandato, deverá apresentar 

documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a 

assinar o contrato em nome da empresa; 

12.6 A licitante obriga-se a aceitar, os acréscimos ou supressões ao Contrato de até 25% (vinte e cinco 

por cento) do seu valor inicial atualizado, resultante de acordo celebrado entre as partes, na forma dos 

§§ 1º e 2º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, sempre que solicitado pela Administração, nas mesmas 

condições, desde que dentro do prazo contratual estabelecido. 

 

13. ENTREGA DO MATERIAL 

13.1 O objeto do presente contrato, que deverá estar de acordo com as especificações da proposta e 

deste instrumento, será recebido: 

a) PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as 

especificações; e 

b) DEFINITIVAMENTE, por servidor capacitado do órgão fiscalizador, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que 

comprove qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação. 

 

14. PAGAMENTO 

14.1 O pagamento será realizado pela unidade compradora, no prazo de até 10. (dez) dias, contados da 

data do “atesto” da Nota Fiscal/Fatura, mediante prévia comprovação de regularidade da empresa 

perante o INSS e FGTS e do recebimento definitivo do bem. 

14.2 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o 

decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que 

estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira; 

 

15. PENALIDADES 

15.1 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, as quais 

prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação; 

15.2 A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 

penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 com alterações posteriores, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal. 

 

16. SANÇÕES 

16.1 A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, às 

seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e 
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criminais, se for o caso, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, após o prévio 

processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório constitucional: 

16.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja 

concorrido; 

16.1.2 Multas: 

16.1.2.1 Em caso de inadimplência contratual e o não fornecimento do objeto contratual nos prazos 

fixados, sujeitar-se-á a CONTRATADA à aplicação de multas e sançöes de acordo com abaixo 

estabelecido. 

I - No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto constante na cláusula 13ª, ficará a 

CONTRATADA, sujeita à multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento), ao dia de atraso, 

calculada sobre o preço total das quantidades solicitadas pelo MUNICÍPIO; 

II - A CONTRATADA, ou na ordem, a que lhe suceder, estará sujeita a multa correspondente a 5% 

(cinco por cento) sobre o valor global estimado do contrato, a ser aplicada em caso de infringência de 

qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou proposta apresentada; 

III - Além da multa prevista ficam estabelecidas as penas de advertência, rescisão de contrato, 

declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO, conforme 

Lei 8.666/93, que serão aplicadas em função da natureza e gravidade da falta cometida, garantida a 

ampla defesa. 

IV - A CÂMARA MUNICIPAL para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter 

o valor contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de qualquer 

notificação judicial ou extrajudicial. 

V - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem a quitação das multas aplicadas em 

definitivo. 

VI - Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48h (quarenta e 

oito) horas, contado da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa. 

VII - Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela 

autoridade CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará automaticamente impedida de participar de 

novas licitações enquanto não ressarcir os danos causados à Administração Pública Municipal ou 

cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras penalidades. 

 

17. DO PRAZO 

17. 1 O Contrato vigerá por 12 (doze) meses ou até o total cumprimento total do seu objeto. 

18. DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de 

qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os 

responsáveis pela licitação, quer direta ou indiretamente; 

18. 2 A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos 

deste edital e seus anexos; 

18.3 Poderão ser admitidos, pelo Pregoeiro, erros de natureza formal, desde que não comprometam o 

interesse público à Administração; 

18.4 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeita Municipal 

revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente, 

comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 

fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação; 
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18.5 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará na imediata desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a 

vencedora, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo de demais sanções cabíveis; 

18.6 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 

18.7 As proponentes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 

prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 

18.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua 

proposta; 

18.9 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse publico a Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação; 

18.10 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos pr oponentes por 

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação em jornal 

de grande circulação; 

18.11 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro com base na legislação 

vigente; 

18.12 A participação da proponente nesta licitação implicará na aceitação de todos os termos deste 

Edital; 

18.13 Fica designado o foro da Cidade de Mâncio Lima, Estado da Acre – Brasil, para julgamento de 

quaisquer questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

 

19. Anexo do Edital 

Anexo I Minuta de contrato; 

Anexo II Proposta de preço (modelo); 

Anexo III Declaração de atendimento às condições de habilitação (Modelo); 

Anexo IV Carta de credenciamento (modelo) 

Anexo V Modelo de declaração para micro empresa e empresa de pequeno Porte 

Anexo VI Modelo de declaração, conforme decreto n° 4.358 de 05/09/2002. 

Anexo VII Termo de Referencia. 

OBSERVAÇÃO: Deve ser apresentado documento que comprove que a pessoa física que assina a 

declaração acima está legalmente habilitada para representar a empresa licitante. 

 

 

 

Mâncio Lima, 30 de Janeiro de 2017. 

 

 

José Wytelon Rodrigues de Oliveira 

 Pregoeiro 

 

Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I - MINUTA DA ATA 

 

A CÂMARA de Mâncio Lima /AC, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CGC/MF 

sob CNPJ sob o nº XXX, com sede a rua XX, n.º  – XX, neste ato representado pelo Exmo Sr. 

XXXXX, Prefeito Municipal, portador (a) da cédula de identidade RG N.º ...........SSP/RJ e CPF n.º 

............, residente e domiciliado nesta cidade à doravante denominada CONTRATANTE, e a 

Empresa_______, Inscrita no CNPJ, sob Nº _____, Inscrição Estadual Nº __________, com sede na 

___, neste ato representada por seu Proprietário _____, RG Nº- _________, residente e domiciliado 

nesta capital, doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente 

Contrato, considerando o resultado do Processo Licitatório Nº______, de acordo com a Lei Nº8.666/93 

e suas alterações posteriores, mediante cláusula e considerações que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Constitui objeto desta licitação LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PASSEIO, com condutor, pessoa física ou 

jurídica, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mâncio Lima. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. O objeto desta licitação deverão ser entregue dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

2.2. Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado. Esses 

pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da CAMARA MUNICIPAL DE MÂNCIO 

LIMA. 

2.3. Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a CAMARA MUNICIPAL DE MÂNCIO 

LIMA, até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual. 

2.4. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela CAMARA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA, não serão 

considerados como inadimplemento contratual. 

PARÁGRAFO QUARTO – Os materiais em desacordo, serão rejeitados, obrigando-se o Contratado a 

substituí-los, sem nenhuma despesa para a Contratante, no prazo máximo de 10(dez) dias, contados da 

comunicação. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

O pagamento do material, objeto do presente edital, será efetuado da seguinte forma: Através da 

fiscalização da prefeitura pelo almoxarifado, dos materiais entregues, e após a apresentação da Nota 

Fiscal correspondente. O pagamento acontecerá no prazo de até 10 (dez) dias.   

A comprovação das entregas será efetuada pela Secretaria Municipal de Administração, desta 

municipalidade, que autorizará a liberação dos fornecimentos e serviços executados para pagamento, 

dentro do prazo acima estipulado. 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

Esta contratação não admite reajuste de preços. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Verificado algum dos casos previstos na alínea d, II do art. 65 da Lei 

Federal N° 8.666/93, será possível a recomposição de preços a fim de manter o equilíbrio econômico 

financeiro do Contrato. 

CLÁUSULA QUINTA – DA FONTE DE RECURSO 

As despesas decorrentes deste Contrato serão atendidas com recurso oriundo do tesouro municipal.  

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
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O presente Contrato, terá vigência de ____(____)____, contados a partir de sua assinatura podendo ser 

prorrogado por igual ou inferior período, em caráter essencial devidamente justificado por escrito, 

mediante autorização do Ordenador da Despesa, de acordo com as partes e nos termos do art. 57, caput 

e §§ 1° e 2° da Lei N° 8.666/93. 

CLÁSULA SÉTIMA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESÃO 

A CAMARA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA reserva-se o direito de aumentar ou reduzir o valor 

inicial atualizado no contrato em até 25% (vinte e cinco por cento), previstos no parágrafo 1º, do art. 

65, da lei nº 8.666/93, sem que dessa decisão caiba, as licitantes, direito a qualquer indenização. 

CLÁSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

A) - COMPETE À CONTRATANTE: 

1 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

2 - Efetuar o pagamento conforme estipulado neste Contrato; 

3 - Exercer rigoroso controle de qualidade sobre os serviços objeto da presente licitação. 

B) - COMPETE A CONTRATADA: 

1 - Executar fielmente o objeto deste contrato, de modo que os mesmo sejam entregues nos termos e 

condições previstas; 

2 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante; 

3 - Atender as reclamações quanto a qualidade dos materiais e cumprimentos dos prazos previamente 

estabelecidos; 

4 - Cumprir as obrigações, financeira e fiscais decorrentes da execução do presente Contrato e 

quaisquer outras relativas ao objetivo; 

5 - Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação, obtidas no 

processo licitatório; 

6 - Não transferir no todo ou em parte a execução do Contrato, sem prévia anuência da Contratante. 

CLAÚSULA NONA - DA RECISÃO 

A) Constituem motivos parar rescisão do Contrato; 

A.1 - O não cumprimento de clausulas contratuais; 

A.2 - Atraso injustificado na entrega, estabelecido no contrato. 

A.3 – Material entregue sem está nas devidas especificações; 

A.4 - A decretação de falência ou instauração de insolência civil da empresa; 

A.5 - A dissolução da sociedade; 

AB) A rescisão unilateral dar-se á, sempre, tomando como Termo Final do Contrato o último dia do 

mês, após o decurso do prazo determinado no item anterior; 

C) A contratante, no caso da rescisão unilateral com base nos incisos XII à XVII, do art. 78, da Lei 

Federal nº 8.666/93, pagará a Contratada conforme dispõe o § 2º, art.79, da referida Lei; 

D) Havendo multa contratual ainda não liquidada, o montante do valor será deduzido da importância a 

ser paga à firma Contratada. 

PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de rescisão do presente Contrato, a contratada Receberá somente o 

valor correspondente aos serviços prestados deduzido o valor de multa contratual prevista na claúsula 

seguinte. 

CLAÚSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

A) Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeito a CONTRATADA à multa de mora 

de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor total da proposta, não ultrapassando a 20% ( vinte por 

cento). 
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B) Pela inexecução total ou parcial do Contrato, pela as seguintes penalidades, sem exclusão das 

demais sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93. 

B.1-Advertência; 

B.2-Multa equivalente a 5%(cinco por cento), sobre o valor do contrato pela inexecução total, ou 

5%(cinco por cento) sobre o valor remanescente do mesmo, no caso de inexecução parcial; 

C) Suspensão temporária no direito de participar em licitações e impedimento de contratar coma 

Administração Pública, por prazo não superior a 02(dois) anos; 

D) 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 que a contratada ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior; 

E) Nos casos de eventuais atrasos ou antecipações de pagamentos, haverá recomposição ou desconto 

com base nos juros de mora de 1% (Um por cento) ao mês “pro rata die”, a partir da data do 

vencimento até a data do efetivo pagamento. 

F) Rescisão contratual, nos termos dos arts. 77,78 e 79 da Lei 8.666/93. 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO 

Integram o presente Contrato e a eles são remissivos, o Edital e seus Anexos, a proposta de Preço e 

Anexos apresentada pela CONTRATADA no Processo Licitatório, a lei nº 8.666/93, suas alterações 

posteriores e demais legislação aplicável. 

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISOS 

A) Os casos omissos serão submetidos a parecer do Órgão Jurídico da CÂMARA MUNICIPAL DE 

MÂNCIO LIMA, e resolvido de conformidade com preceituado na Lei nº 8.666/93, suas alterações 

posteriores e demais legislação vigente. 

B) A existência da presente Ata não obriga este O Município de Mâncio Lima a firmar futuras 

solicitações. E, por estarem justos e acordados, foi a presente Ata confeccionada em 04 (quatro) vias de 

igual teor e forma, que vai subscrito pelo A CÂMARA MUNICIPAL de Mâncio Lima e pela 

CONTRATANTE, para que este documento produza todos os efeitos legais e jurídicos. 

 

 

------------------------------------------------------- 

CONTRATANTE 

 

 

------------------------------------------------------ 

CONTRATADO 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1.ª_______________________________________ 

CPF  

 

2.ª_______________________________________ 

CPF  
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ANEXO II – PROPOSTA (MODELO) 

DADOS DA EMPRESA 

 

Local e data 

  

 Referência: Edital do Pregão Presencial nº ........./2017 – CPML 

 Senhor Pregoeiro, 

 A Empresa _______________ sediada à (rua, bairro, cidade, telefone, etc), inscrita no 

CNPJ/MF sob nº ____________, neste ato representada por ______________, abaixo assinada, propõe 

à Prefeitura de Municipal de Mâncio Lima, a entrega dos materiais abaixo indicados, conforme Termo 

de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições: 

 

a) Preços:  

 

ITEM QTD ESPECIFICAÇÕES 

MARCA/

MODELO/ 

ANO 

PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

01 1 

Locação de veículo de “passeio” com 

condutor, com motor 1.4, 04 portas; ano 

mínimo de fabricação e modelo 

2011/2011, ar condicionado, pneus 

novos, espelhos retrovisores em ambos 

os lados, som cd player, protetor de 

carter, direção hidráulica, película nos 

vidros laterais e traseiros, todos os 

bancos com apoio de cabeça, cintos 

segurança retrateis, limpadores de pára-

brisa dianteiros, manutenção preventiva, 

corretiva, combustível flex, sendo a 

limpeza do veículo, tanto no 

fornecimento como no recebimento, 

executada por conta do locador sem 

custos para o locatário, e com todos os 

itens do veiculo funcionando 

perfeitamente.  

   

 

 Valor total da proposta R$........... (.......................) 
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 b) Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas 

com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos materiais desta Licitação. 

 c) A entrega dos materiais será feita nos locais indicados na solicitação/ordem de compra, sem 

nenhum ônus para essa Prefeitura. 

 d) Prazo de validade da proposta: (no mínimo de 60 dias). 

 e) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota 

de empenho/ordem de compra no prazo determinado no Edital, indicando para esse fim o Sr. 

____________________, Carteira de identidade nº _____________, CPF nº _______________, 

(função na empresa), como responsável legal desta empresa. 

 f) Dados bancários: (informar banco, agência e conta-corrente) 

 g) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas 

no Edital e seus anexos. 

 

 

 

_____________________________________________ 

 Nome e Cargo do Representante da Empresa 

RG nº 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

(Deverá ser redigida em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

 

 

A ..................(Razão Social da empresa) .................., CNPJ n.º .................., localizada na 

........................... DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão Presencial Nº 004/2017, 

promovida pela CÂMARA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA, e sob as penas da lei, de que atende 

todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 

 

 

 

 

 

Local de data, 

 

 

 

 

 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 Nome e Cargo do Representante da Empresa 

RG nº 
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ANEXO IV - CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

 

 

ASSUNTO: _____________________ , objeto do Pregão Presencial -SRP- Nº 004/2017 

 

 

Designação de Representante 

 

 

 

Através da presente credenciamos o (a) Sr. (a).................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

............, e cadastro no Cadastro de Pessoas Físicas sob o no ................., a participar da Licitação 

instaurada pela CÂMARA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA, Secretaria de Saúde, na modalidade de 

Pregão Presencial – SRP- Nº 004/2017, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-

lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa ........................, bem como formular propostas, 

ofertar lances, recorrer, renunciar e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

 

 

 

 

 

____________, ______de _________de 2017 

Local e data 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 Nome e Cargo do Representante da Empresa 

RG nº 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTADO DO ACRE  

CÂMARA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA  

COMISSÃO PERMANENTE MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – CPML 

PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2017 - SRP  

Avenida Japiim, 150 – Centro – CEP: 69.990-000 - CNPJ: 04.510.277/0001-15 Telefone: (68) 3343-1192, Mâncio Lima 

 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

A empresa  ____________, inscrita no CNPJ nº ________, por intermédio de seu representante legal, 

o(a) Sr(a). _______________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ (órgão 

expedidor:  _________) e do CPF nº ______________________, DECLARA, para fins legais, se 

microempresa / Empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente. 

(local e data) 

_______________, ___ de _____________ de ______      

__________________________________________ 

(representante legal, assinatura) Firma reconhecida 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 Nome e Cargo do Representante da Empresa 

RG nº 
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ANEXO VI - MODELO DA DECLARAÇÃO, CONFORME DECRETO Nº 4.358 DE 05/09/2002 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 (Nome da Empresa).............., CNPJ nº ...................., estabelecida 

À...............(endereço completo), declara, sob as penas da Lei que não possui em seu quadro de pessoal, 

empregado menor 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 de 14 (quatorze) anos, nos termos do 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).  

(local e data). 

______________, ___ de _____________ de ______ 

(representante legal, nome e assinatura) Firma reconhecida 

_____________________________________ 

 

 

OBSERVAÇÃO: Deve ser apresentado documento que comprove que a pessoa física que assina a 

declaração acima está legalmente habilitada para representar a empresa licitante. 

 

 

 

_____________________________________________ 

  

  

 Nome e Cargo do Representante da Empresa 

RG nº 
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Anexo VII Termo de Referencia 

 

1 – OBJETO 

 1.1 – Contratação de serviço de LOCAÇÃO DE VEÍCULO (passeio, com condutor, pessoa 

física ou jurídica, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mâncio Lima/AC.. 

 2.1 – A referida contratação se faz necessária para a manutenção e continuidade das atividades 

desenvolvidas pelas Secretarias deste Município. 

 2.2 - Justificadamente, portanto, opta-se por realizar-se a presente licitação, em virtude do exato 

enquadramento das necessidades e nos requisitos fundamentais para utilização desse procedimento nos 

termos da Lei. 

3 - ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL 
 3.1 - Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes das tabelas relacionadas 

no final deste Anexo. 

4 - OUTRAS PRESCRIÇÕES 

 4.1 - Deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes da aceitação da 

proposta e do recebimento dos materiais licitados. 

 4.2 - Não serão aceitos produtos em desacordo com as especificações constantes do presente 

Termo de Referência. 

5 - DA ENTREGA 

 5.1 - A entrega dos produtos licitados deverá ser realizada pelo fornecedor, em dias úteis, em 

local especificado pela secretaria requisitante, nos horários das 08 às 12h, devendo ocorrer em 24 (vinte 

e quatro) horas, após o recebimento da ordem de compra, seguindo rigorosamente as quantidades 

solicitadas, mediante autorização contida nas respectivas Ordens de Compra, por escrito, do Serviço 

Municipal devidamente credenciado e autorizado para tal ato. 

PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

A prestação dos serviços ocorrerá no horário de 07:30h às 17:30h, de segunda a sexta-feira, podendo 

sofrer alterações de horário e dias da semana, conforme necessidade e entendimento, tendo execução 

imediata após a ordem de serviço. 

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

6.1 - O local de partida dos veículos, quando da prestação dos serviços, será na CÂMARA 

MUNICIPAL de Mâncio Lima, salvo determinação contrária e devidamente justificada pelo setor 

solicitante. 

 RELAÇÃO DE MATERIAIS E SEU QUANTITATIVO 

ITEM QTD ESPECIFICAÇÕES 

MARCA/

MODELO/ 

ANO 

PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

01 1 

Locação de veículo de “passeio” com 

condutor, com motor 1.4, 04 portas;, ano 

mínimo de fabricação e modelo 

2011/2011, ar condicionado, pneus novos, 

espelhos retrovisores em ambos os lados, 

som cd player, protetor de carter, direção 

hidráulica, película nos vidros laterais e 

traseiros, todos os bancos com apoio de 

cabeça, cintos segurança retrateis, 
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limpadores de pára-brisa dianteiros, 

manutenção preventiva, corretiva, 

combustível flex, sendo a limpeza do 

veículo, tanto no fornecimento como no 

recebimento, executada por conta do 

locador sem custos para o locatário, e com 

todos os itens do veiculo funcionando 

perfeitamente. 

 


