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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

MODALIDADE: 

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021 
(Regido 	pela 	Lei 	10.520/2002, 	Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, Decreto Municipal n° 1.533, de abril de 
2009, aplicando-se subsidiariamente no que 
couber a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações e demais legislações 
pertinentes). 

DATA 	DE 	ABERTURA 	(Sessão 
pública 	para 	recebimento 	das 
propostas e documentagdo de 
habilitação) 

30 DE DEZEMBRO DE 2021 

HORÁRIO 07h 30min 

OBJETO 

Contratação 	empresa 	especializada 	n• 
prestação de serviços de locação de veículos 
sem fornecimento de combustível e motorista 
conforme 	as 	condições 	e 	especificagõe. 
constantes neste edital e seus anexos. 

TIPO DA LICITAÇÃO MENOR PREÇO POR ITEM 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA 
Rua das Mangueiras, 	10 - Centro - Palácio 
Legislativo Dep.  Darcy  Marinho - CEP 77804-110 - 
Araguaina - Tocantins 

PROCESSO N° 469/2021 

INTERESSADO CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA - TO 

0 Edital poderá ser obtido gratuitamente no  site  da Câmara municipal de 
Araguaina, no endereço www.araguainato,leg.br/ ou através de solicitação pelo  
e-mail  licitacao4araguaina.to.leg.br  ou, ainda, na sede deste poder Legislativo, 
no horário das 07h:30  Cis  13h:30 a partir da data de sua publicação, devendo os 
licitantes interessados disponibilizar CD e/ou  Pen-drive  para gravação do arquivo, 
ou, ainda mediante o recolhimento da taxa de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
cópia, inerentes aos seus custos reprográficos, conforme dispõe o inciso Ill, do 
artigo 5°, da Lei 10.520/2002. Informações adicionais podem ser obtidas junto Ci 
Comissão Permanente de Licitação, Fone: (631 3416-0408. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA  
"A Capital Econômica do Estado"  

CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 469/2021 

1. DO PREAMBULO 

1.1. A CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA, ESTADO DO TOCANTINS, através do 
pregoeiro oficial, designado através da Portaria n°. 029/2021, de 08/01/2021 da Presidência 
da  Camara  Municipal de Araguaina/TO, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará licitação na modalidade de PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, na data e horário abaixo indicados, objetivando a 
contrafação empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, 
sem fornecimento de combustível e motorista, conforme as condições e especificações 
constantes neste edital e seus anexos, a fim de selecionar a melhor proposta, obedecendo 
as condições estatuídas neste Edital e reger-se-6 pela legislação aplicável, em especial 
nos termos da Lei 10.520/2002, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 
Decreto Municipal n° 1.533, de abril de 2009, aplicando-se subsidiariamente no que couber 
a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais legislações 
pertinentes, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas 
legais. 

2. DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA E 
DOCUMENTAÇÃO. 

DIA: 30 DE DEZEMBRO DE 2021 
HORÁRIO: 07h 30min 
LOCAL: Rua das Mangueiras, 10 - Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  

Marinho - CEP 77804-110 - Araguaina, Tocantins 

	

2.1 	0 Edital poderá ser obtido gratuitamente no  site  da Câmara Municipal de 
Araguaina, no endereço www.araguaina.to.leg.br  ou através de solicitação pelo  e-mail  
licitacao4araguaina.to.leg.br  ou na sede deste Poder Legislativo, no horário das 07h:30  Cis  
13h:30. 

	

2.2 	Não havendo expediente na data marcada, a sessão  sera  realizada no primeiro dia 
útil subsequente, na mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer 
outro fator ou fato imprevisível. 

	

2.3 	Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos na sessão deste PregClo na mesma 
data de abertura, e em face de decisão do Pregoeiro, poderá ser determinada a 
continuidade das atividades em dia(s) subsequente(s). 

	

2.4 	A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de 
prego e os documentos que a instruirem será pública, dirigida por Pregoeiro e realizada de 
acordo com as disposições deste Edital e seus Anexos, pela Lei 10.520/2002, Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal n° 1.533, de abril de 
2009, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei Federal n° 8.666, de 21 de ju 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNP.J(MF) 02.773.216/0001-15-  MAT.  INSS 08.021.10024-03 
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Nos..... 

de 1993 e suas alterações e demais legislações pertinentes, em local, data e horário já 
determinados. 

2.5 	0 esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros 
assuntos relacionados a presente licitação serão disponibilizados no Departamento de 
Compras e Licitações da Câmara Municipal de Araguaina, ou através do telefone: (63) 
3416-0408, em dias úteis de segunda a sexta, no horário compreendido entre as 07h30 e 
13h30. 

3 	DO OBJETO 

3.1 	Contratação empresa especializada na prestação de serviços de locação de 
veículos, sem fornecimento de combustível e motorista, conforme as condições e 
especificações constantes neste edital e seus anexos. 

4 	DO TERMO DE REFERÊNCIA 

4.1. 0 Termo de Referência foi elaborado pelo Departamento de Compra e Licitações, 
devidamente assinado pelo Senhor GUMERCINO ANTÔNIO DE AMORIM, o presente 
processo servirá de base para todo o procedimento licitatório. 

5 	DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

5.1 	As despesas decorrentes do presente objeto deste Contrato correrão oi conta da 
seguinte Dotação Orçamentaria: 

Especificação Dotação 
Orçamentário 

Elemento e  Sub  
Elemento de Despesa 

Administração da Câmara Municipal; Locação 
de Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis 01.031.2032.2.477 3.3.90.39.14 

6 	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1 	Somente poderão participar do presente Pregão, pessoas jurídicas que satisfaçam 
as exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 

6.2 	A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes as 
condições deste Edital. 

6.3 	Cada licitante apresentar-se-6 com apenas 01 (um) representante legal, o qual 
somente poderá representar uma empresa, devidamente munido de credencial e  sera  o 
único admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por escrito, 
quer oralmente, respondendo, assim, para todos os efeitos, por seu representado. 

6.4 	Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá 
representar mais de um licitante. 

6.5 	Quanto à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, deverão 
ser adotados os critérios estabelecidos na Lei Complementar n° 123, de 14 de deze 
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de 2006, e alterações dadas ela Lei Complementar n° 147/2014. 

6.6 	Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido nesta licitação, com previsto na 
Lei Complementar n° 123/2006 e alterações da Lei Complementar n° 147/2014, a 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: 

6.6.1 De cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

6.6.2 Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no Pais, de pessoa jurídica com 
sede no exterior; 

6.6.3 De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, 
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, nos termos da 
referida Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 
trata o  art.  3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123/2006; 

6.6.4 Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra 
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global 
ultrapasse o limite de que trata o  art.  3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006; 

6.6.5 Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com 
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II 
do caput do  art.  3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; 

6.6.6 Constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo; 

6.6.7 Que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

6.6.8 Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, 
da Caixa Econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de 
crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, 
de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de 
previdência complementar; 

6.6.9 Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendário anteriores; 

6.6.10 Constituída sob a forma de sociedade por ações, cujos titulares ou sócios 
guardem, cumulativamente, como contratante do serviço, relação de pessoalidade, 
subordinação e habitualidade. 

6.7 	Nos termos do Artigo 47 da Lei Complementar n° 123/2006, a presente licitação será 
concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 
pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e soc I no 
âmbito municipal e regional. 
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6.8 	Para uso das prerrogativas previstas na Lei Complementar Federal n° 123/2006 e 
alterações da Lei Complementar n° 147/2014, para as Microempresas e Empresas de 
pequeno Porte, as licitantes deverão declarar e comprovar seus requisitos no momento do 
seu credenciamento, conforme modelo anexo deste edital. 

6.9 	Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação: 

6.9.1 Empresas em estado de falência, concordata, em processo de recuperação 
judicial, submetida a concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, (salvo 
mediante decisão judicial); 

6.9.2 Empresas impedidas de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Araguaina  
(Art.  7° da Lei n° 10.520/02); Empresa suspensas temporariamente de participar de licitação 
ou impedidas de contratar com a Administração  (Art.  87,  III,  da Lei n° 8.666/93); Empresas 
declaradas iniclôneas para licitar ou contratar com Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade  (Art.  87, IV, da Lei n° 8.666/93), e caso 
participe do processo licitatório estará sujeita as penalidades previstas no  art.  97, parágrafo 
único, da Lei n° 8.666/93; 

6.9.3 Empresas que não atendam às exigências deste Edital; 

6.9.4 Quaisquer servidores públicos vinculados ao órgão promotor da licitação, bem 
assim a empresa ou instituição que tenha em seu quadro societário dirigente ou 
responsável técnico que seja também servidor público vinculado; 

6.9.5 Empresa que incidir no estipulado no  Art.  9° da Lei 8.666/93; 

6.9.6 Empresa que possua em seu contrato social finalidade ou objeto incompatíveis com 
os desta licitação; 

6.9.7 Empresas que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

6.9.8 Empresa que incorrer em outros impedimentos previstos em lei; 

6.10 São consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), para 
efeito deste instrumento convocatório, aquelas instituições que se enquadrarem nas 
conceituações dispostas nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar n° 147/2014, salvo exceções dispostas neste Edital. 

7 	DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

7.1 	No dia, hora e local previstos neste edital, o Pregoeiro e a equipe de apoio 
receberão os envelopes "n° 1" Proposta de Pregos e "n° 2" Documentos de Habilitação, 
os quais deverão ser apresentados fechados de forma indevassável e rubricados no fecho, 
contendo os seguintes dizeres: 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA, ESTADO DO TOCANTINS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021 

DATA DE ABERTURA: 30/12/2021 

HORÁRIO: 07h: 30min 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 	  

CNPJ N° 	. 	. 	/ 	 

TELEFONE: (DDD) 	 

EMAIL:  

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA, ESTADO DO TOCANTINS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021 

DATA DE ABERTURA: 30/12/2021 

HORÁRIO: 07h: 30min 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 	  

CNPJ N° 	. 	. 	/ 	 

TELEFONE: (DDD) 	 

EMAIL: 	  

	

7.2 	Os envelopes exigidos deverão ser entregues no endereço citado, pessoalmente ao 
Pregoeiro ou aos membros da Equipe de Apoio. Pregoeiro e Equipe de Apoio não se 
responsabilizará por memoriais entregues em outros setores deste Poder Legislativo. Não 
caberá ao licitante questionar posteriormente a validade de qualquer entrega, 
direcionada para qualquer outra pessoa. 

	

7.3 	Os documentos relativos a proposta (Envelope n° 1) e a habilitação (Envelope n° 2) 
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de copia, devidamente 
autenticada por cartório competente, ou por membro da equipe de apoio do Pregão 
Presencial, ou, ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial. 

7.3.1 Visando a agilidade dos trabalhos licitatórios, sugerimos que os licitantes que 
pretenderem a autenticação de documentos via Equipe de Apoio ao Pregão, o faça a 
partir do 2° (segundo) dia antes da data de abertura da licitação, na Comissão 
Permanente de Licitação, nos horários das 07h30 as 13h30, no Setor de Compras da 
Câmara Municipal de Araguaina, localizada na Rua das Mangueiras, n° 10 - Centro - 
Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho - CEP 77804-110 - Araguaina, Tocantins. 

7.3.2 Para os documentos disponibilizados pela  Internet  e cuja autenticidade poderá ser 
verificada via consulta no  site  correspondente, pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio, 
serão aceitas cópias simples. 

	

7.4 	Em circunstâncias excepcionais, o órgão licitante poderá solicitar a prorrogação do 
prazo de validade das propostas, não sendo admitida a introdução de quaisquer 
modificações nas mesmas. 

	

7.5 	A partir do momento em que o Pregoeiro proceder a abertura do primeir 
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envelope, não mais serão aceitos novos licitantes. 

7.6 	Iniciado o Credenciamento e recebidos os envelopes "n° 1" Proposta de Pregos, e 
"n° 	Documentos de Habilitação, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes 
contendo a Proposta de Pregos, cujos documentos serão lidos, conferidos e rubricados 
pelo (a) Pregoeiro (a) e pelos participantes que o desejarem. 

8 	DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO (FORA DOS 
ENVELOPES) 

8.1 	Termo de Credenciamento, habilitando o representante legal para representar a 
empresa perante a Câmara Municipal de Araguaina, na sessão pública da presente 
licitação, outorgando-lhe plenos poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame 
(ANEXO II), acompanhado de (conforme o caso): 

8.1.1 Cédula de Identidade ou outro documento oficial de identificação com fotografia; 

8.1.2 Estatuto/contrato social. Dispensado o Termo de Credenciamento (MODELO 
CONSTANTE DO ANEXO II), quando o representante for sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado da empresa licitante, no qual estejam expressos no Estatuto/Contrato Social 
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura 
(autenticado); 

8.1.3 Instrumento público de procuração atribuindo poderes pertinentes para 
representação, ou Instrumento de mandato particular, assinada pelo sócio (MODELO 
CONSTANTE DO ANEXO II), proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante que 
comprovem poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome, 
com firma reconhecida em cartório. Neste ato,  sera  examinado os poderes do outorgante 
por meio do contrato/estatuto social ou procuração para fazê-lo. No caso de 
apresentação de instrumento público, fica dispensada a apresentação de contrato 
social/estatuto social ou outro documento para comprovação do outorgante; 

8.1.4 Declaração formal da firma licitante, assinada por diretor, sócio ou representante 
da empresa com poderes comprovados para tal investidura, referente ao atendimento 
aos requisitos de habilitação e inexistência de fatos impeditivos de participação no 
certame (ANEXO  III);  

8.2 	Quando ME/EPP apresentar declaração de comprovação para microempresas e 
empresas de pequeno porte, de enquadramento em um dos dois regimes, na forma do 
disposto na Lei Complementar n°  123/06 e alterações (ANEXO IV), acompanhada de: 

8.2.1 CERTIDÃO OU DECLARAÇÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, comprovando a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não 
superior a 30 (trinta) dias consecutivos de antecedência da data prevista para 
apresentação das propostas, segundo disposição do  art.  8° da Instrução Normativa do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC n° 103, de 30 de abril de 2007; 

8.3 	0 credenciamento na forma disciplinada neste item e a(s) declaragstio(aes) a 
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se refere(m) o(s) item(ns) anterior(es) deverão ser entregues fora do(s) envelope(s), antes 
da sessão de abertura dos envelopes. 

8.4 	Somente os licitantes que atenderem aos requisitos deste item terão direito de 
manifestar na sessão pública. 

8.5 	0 Licitante que se retirar antes do término da sessão, deixando de assinar a ata, 
considerar-se-6 que este renunciou ao direito de recorrer dos atos da Comissão. 

9 	DA PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope n°01) 

9.1 	A Proposta de Pregos deverá ser apresentada, preferencialmente, em 01 (uma) via, 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, digitada e impressa, redigida com clareza em  lingua  
portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, devidamente datada e 
assinada na última folha por diretor, sócio ou representante legal da proponente, podendo 
as demais ser apenas rubricadas, contendo: 

9.2 	Nome ou razão social, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico  (e-
mail)  se houver, para contato, e número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, 
no Ministério da Fazenda; 

9.3 	Nome e número do Banco, Agência, localidade e Conta Corrente em que deverá 
ser efetivado o crédito, caso lhe seja adjudicado o objeto. 

9.4 	A proposta deverá  confer  o prego nos termos constantes deste edital, conforme 
Termo de Referência (ANEXO l), expresso em moeda corrente nacional, admitindo-se após 
a virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado em algarismo arábico (unitário e 
total) dos itens, contendo a especificação detalhada, marca e demais elementos 
pertinentes, já inclusos no prego os valores dos impostos, taxas, transporte, carga e 
descarga, encargos sociais e trabalhistas, e outras despesas, se houver. 

9.4.1 Declarar validade da proposta de, no minimo, 90 (noventa) dias a contar da data 
de abertura do processo licitatório. 

9.5 	As propostas que atenderem aos requisitos do edital e seus anexos serão verificados 
quanto a erros, os quais serão corrigidos pelo Pregoeiro da forma seguinte: 

9.5.1 Discrepância entre valor total grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o 
valor por extenso; 

9.5.2 Erros de transcrição das quantidades previstas: o item  sera  corrigido, mantendo-se 
o prego unitário e corrigindo-se a quantidade e o prego total; 

9.5.3 Erro de multiplicação do prego unitário pela quantidade correspondente:  sera  . 
retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o total; 

091 
 

se a soma. 
9.5.4 Erro de adição:  sera  retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando- 
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9.6 	0 valor total da proposta, para cada item,  sera  ajustado pelo Pregoeiro em 
conformidade COm os procedimentos acima para correção de possíveis erros. 0 valor 
resultante constituirá o total a ser pago. 

	

9.7 	A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto desta 
licitação  sera  interpretada como não existente ou inclusa nos pregos, não sendo aceitos 
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro titulo, devendo os serviços ser prestados 
sem ônus adicionais. 

	

9.8 	A apresentação da proposta pela empresa licitante implica na declaração de 
conhecimento e aceitação de todas as condições da presente licitação. 

	

9.9 	Cada licitante só poderá apresentar uma proposta escrita. Se verificado que 
qualquer licitante, por intermédio de interposta pessoa, física ou jurídica, apresentou mais 
de uma proposta, todas serão excluídas, sujeitando-se, os licitantes eliminados, as sanções 
cabíveis. 

9.10 Cabe aos licitantes descrever na integra em sua proposta os materiais ofertados, 
obedecendo às especificações e condições mínimas constantes do Termo de Referência 
(ANEXO l), com informações necessárias ao perfeito entendimento do seu conteúdo. 
9.11 Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo 
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

9.12 Os licitantes arcarão integralmente com todos os custos decorrentes da elaboração 
e apresentação de suas propostas, independente do resultado do procedimento 
licitatório. 

9.13 Os pregos registrados manter-se-do inalterados pelo período de vigência da 
respectiva Contrato, admitida revisão quando houver desequilíbrio da equação 
econômico-financeiro inicial da ata, nos termos da legislação que rege a matéria. 

9.14 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, 
seja com relação a prazo e especificações do serviço ofertado ou qualquer condição que 
importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações 
destinadas a sanar evidentes erros formais. 

9.15 0 não atendimento do item 8 e seus subitens acarretará a desclassificação da 
proposta ofertada pelo licitante. Tal dispositivo aplica-se, inclusive, quanto à exigência de 
declarações. 

9.16 A omissão da marca ou modelo, quando solicitados no Termo de Referência 
(ANEXO I) deste edital, ocasionará a desclassificação do item proposto que não observou 
esta exigência. 

10 	DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 

10.1 No julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora aquela propost 
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tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar o 
MENOR PREÇO POR ITEM. 

10.2 Serão selecionados pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio à proposta de MENOR 
PREÇO POR ITEM e as demais com prego de até 10 % (dez por cento) superiores. 

10.2.1 Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nesta condição, serão selecionadas 
as 03 (três) melhores propostas, independentemente do prego, bem como as propostas 
empatadas. 

10.2.2 Havendo um  so  licitante, uma única proposta valida, ou se nenhum dos licitantes 
ofertar lance verbal caberá ao Pregoeiro, analisadas as limitações do mercado e outros 
aspectos pertinentes, inclusive quanto aos pregos, decidir entre considerar fracassado o 
certame e abrir nova licitação, suspender este Pregão ou prosseguir com o certame, 
devendo, em cada uma das hipóteses, justificar e deixar constado na respectiva ata dos 
trabalhos licitatórios. 

	

10.3 	Em caso de empate entre duas ou mais propostas e, se observado o que dispõe o 
§ 2°, incisos I, II e Ill do  art.  3° da Lei Nacional 8.666/93, mantiver-se o empate, o mesmo  sera  
decidido por sorteio, realizado pelo Pregoeiro, na forma estabelecida no § 2° do  art.  45 da 
Lei n° 8.666/93 e Lei Complementar n° 123/2006 e alterações; 

	

10.4 	Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio 
de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo último 
classificado e prosseguindo-se com os demais licitantes em ordem crescente de 
classificação, 

10.4.1 0 Pregoeiro, antes da etapa de lances, poderá estabelecer o intervalo minimo 
entre os lances, para dar agilidade à sessão; 

10.4.2 Na fase de lances verbais não será permitido o uso de celulares pelos 
representantes para eventuais consultas telefônicas; 

	

10.5 	Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classificado, ou seja, 
deverão ser obrigatoriamente inferior a este, não sendo aceitos lances para iguais valores; 

	

10.6 	A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
Pregoeiro, implicará na sua exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do 
último preço por aquele apresentado, para efeito de ordenação das propostas; 

	

10.7 	Considerando-se a participação de ME e EPP, considerar-se-6 melhor oferta e 
vencedora a do menor prego do item, ficando seguindo os critérios de desempate, com 
fulcro no disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/20016. 

	

10.8 	Caso os licitantes classificados não mais realizarem lances verbais, a etapa 
competitiva será encerrada e o Pregoeiro poderá negociar com o autor da melhor oferta 
com vistas a diminuir o preço oferecido; 
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10.9 	Após a fase de negociação, o Pregoeiro ordenará as propostas ofertadas 
exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM; 

10.10 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
que descumprir sua proposta  Cis  penalidades constantes deste Edital; 

10.10.1 Após a fase de negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da oferta de 
menor valor, decidindo motivadamente a respeito; 

10.10.2 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão. 
10.11 Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições de 
habilitação da empresa licitante que a tiver formulado, com base na documentação 
apresentada na própria sessão. 

10.12 Resguardado o principio da razoabilidade, eventuais falhas, omissões ou outras 
irregularidades sanáveis, nas propostas e/ou nos documentos de habilitação poderão ser 
sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação. 

10.13 Constatado o pleno atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste 
Edital e seus Anexos, será declarada pelo Pregoeiro a vencedora do certame, sendo-lhe 
adjudicado o objeto. 

10.14 A proposta ajustada deverá ser entregue ao Pregoeiro no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas após o término da sessão de lances. 

10.15 Se a proposta  nab  for aceitável, se o proponente não atender as exigências de 
habilitação ou se não for possível assinar o contrato e/ou outro documento equivalente 
com o licitante vencedor, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação 
dos licitantes, na ordem de classificação, até apurar a melhor proposta válida; 

10.16 Na situação prevista no item anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente 
com a proponente com o objetivo de obter melhor proposta; 

10.17 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem pregos excessivos ou 
manifestamente inexequíveis, considerados incompativeis em relação aos praticados no 
mercado, conforme o disposto no  art.  48, l!, da Lei Federal n° 8.666/93. 

10.17.1 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, nem 

prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 

10.18 Da reunido, lavrar-se-6 ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pelos membros 
da Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s) do(s) licitante(s) presente(s); 

10.19 Não serão motivos de desclassificação simples omissões que sejam  irrelevant  
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para o entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração 
e nem afetar os direitos dos demais licitantes; 

11 	DA HABILITAÇÃO (Envelope n° 02) 

11.1 Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual 
(envelope n° 2), devidamente lacrado, conforme relação a seguir: 
11.2 RELATIVAMENTE A HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

11.2.1 Registro comercial, para empresa individual; 

11.2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para 
as sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos 
documentos comprobatórios de eleição de seus administradores, dispensado este, caso 
tenha sido apresentado no Credenciamento (autenticado); 

11.2.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
do registro de ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das pessoas Jurídicas) 
de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

11.2.4 Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

11.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL: 

11.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

11.3.2 Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade 
Fiscal (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br) ou do 
documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de 
validade em vigor na data marcada para abertura dos envelopes e processamento do 
Pregão; 

11.3.3 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Unido e 
Contribuições Previdenciarias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(www.p_gfn.fazenda.gov.br).  

11.3.4 Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão 
Negativa de Debito em relação a tributos estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria da 
Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da licitante; 

11.3.5 Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão 
Negativa de Débito em relação a tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do domici 
ou sede da licitante; 

11.3.6 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houve 
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relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 

11.3.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por 
meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior 
do Trabalho (www.tst.jus.br/certiddo),  conforme Lei n° 12.440/2011 e Resolução 
Administrativa  1ST  n° 1470/2011. 

11.3.8 A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) em conformidade com 
a Lei Complementar n° 123/06 e alterações deverão apresentar os documentos relativos ei 
regularidade fiscal, ainda que existam pendências. 

11.4 RELATIVAMENTE A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

11.4.1 Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias consecutivos de 
antecedência da data prevista para apresentação das propostas. Para esta certidão  so  
será aceita outra validade se estiver expressa no próprio documento. 

11.4.2 Copia autenticada ou Extrato de Balanço Patrimonial e demonstração contábil do 
último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação 
financeira da proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. 

11.4.2.1 	0 referido balanço quando escriturado em livro digital deverá vir 
acompanhado de "Recibo de entrega de livro digital". Se possível, apresentar também 
termos de abertura e de encerramento dos livros contábeis. 

11.4.2.2 	Quando S/A, o balanço patrimonial deverá estar devidamente registrado na 
Junta Comercial ou vir acompanhado de Certidão da Junta Comercial que ateste o 
arquivamento da ata da Assembleia Geral Ordinária de aprovação do Balanço 
Patrimonial, conforme prevê o § 50  do artigo 134, da Lei n° 6.404/76. 

11.4.3 s Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam 
enquadradas no SIMPLES NACIONAL, deverá apresentar o documento solicitado no item 
12.4.2 deste edital. 

11.4.4 Das empresas constituídas no ano em exercício, independente de sua forma 
societária e regime fiscal, será exigida apenas a apresentação do Balanço de Abertura, 
dispensando-se o exigido nos itens 13.4.2 e 13.4.3. 

11.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

11.5.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características com o objeto da licitação, através de atestado de capacidade 
técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, observando as 
características dos objetos licitados; 
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11.5.2 Os atesados de capacidade técnica constante do item acima (item 12.5.1) devem 
vir com firma reconhecida em cartório do seu subscritor, e constar obrigatoriamente cargo 
do seu subscritor, quando se tratar de atestado firmado por órgão público; 

11.5.2.1 	especificação dos serviços executados e respectivo período de execução; 

11.5.2.2 	nome, telefone e endereço da pessoa de contato na empresa que forneceu 
o atestado, capacitada a prestar eventuais esclarecimentos, caso estes se façam 
necessários. 

11.5.3 Quando se tratar de atestado de capacidade técnica firmado com pessoa juridica 
de direito privado, o mesmo deve ser acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica 
de fornecimento dos itens correspondentes em características com o objeto deste 
processo licitatório. 

11.5.4 Declaração formal da firma licitante, exigida pelo inciso V.  art.  27 da Lei Federal n° 
8.666/93, conforme o inciso XXXIII do  art.  7° da Constituição Federal de 1988, assinado por 
diretor, sócio ou representante da empresa licitante (ANEXO V). 

11.5.5 Quando da apresentação da documentação, se a licitante for a matriz, todos os 
documentos deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz. 

11.5.6 Caso a participação no certame se dê através da matriz, com possibilidade de que 
a execução contratual ocorra por filial, ou vice-versa, ambas devem provar a regularidade 
fiscal. 

11.5.7 Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos, com exceção 
de caso previsto em legislação especifica. 

11.5.8 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a Comissão Permanente de Licitação 
considerará o proponente inabilitado. 

11.5.9 Os documentos relativos à habilitação (envelope n°2) e proposta (envelope n° 1) 
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de copia, devidamente 
autenticada por cartório competente, ou por qualquer servidor da Equipe de Apoio ou 
servidor público designado para esse fim. 

11.5.10 	Os documentos requeridos neste edital, disponível via  Internet,  poderão, a 
qualquer tempo, ter sua veracidade aferida pela Equipe de Apoio. 

11.5.11 	As certidões apresentadas com validade expirada acarretarão a 
inabilitação do proponente, salvo o disposto na Lei Complementar n° 123/2006 e 
alterações. 

11.5.12 	Em nenhum caso será aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, que 
posteriormente, a apresentação ou inclusão de documentos de habilitação que não 
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fizerem constar do respectivo envelope de documentação, salvo o disposto na Lei 
Complementar n° 123/06 e suas alterações. 

11.5.13 	De toda documentação apresentada em fotocópia autenticada, 
suscitando dúvidas, poderá ser solicitado o original para conferência, no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas, registrando-se em ata tal ocorrência. 

11.5.14 	Também motivará a inabilitação para os atos subsequentes da licitação falta 
de comprovação do ramo de atividade comercial vinculado ao objeto desta licitação. 

11.5.15 	A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) deverá apresentar 
toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição; 

11.5.16 	Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) que apresentar 
documentação de regularidade fiscal com restrição deverá suprir esta deficiência no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da Comissão 
Permanente de Licitação. 0 prazo  sera  contado a partir da data em que a Comissão 
Permanente de Licitação convocar a proponente. 

12 	DO PAGAMENTO 

12.1 	Os serviços, objeto deste Termo de Referência, deverão ser faturados 
mensalmente e as faturas deverão ser emitidas em nome da  Camara  Municipal de 
Araguaina - TO, e as requisições devidamente atestadas, e pagas até o 30° (trigésimo) dia 
subseqüente à prestação do serviço, mediante apresentação de documento fiscal próprio 
e comprovantes de quitação de todas as obrigações fiscais exigidas no Contrato. 

12.2 	O pagamento  sera  efetuado mediante apresentação das certidões de 
regularidade Fiscais e Trabalhistas da licitante vencedora, sendo motivo de rescisão 
contratual o desatendimento destes itens. 

12.2.1 	Certidão de Regularidade reativa ao FGTS, por meio de Certificado de 
Regularidade Fiscal (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br) 
ou do documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo 
de validade em vigor; 

12.2.2 	Certidão de Regularidade fiscal com a Fazenda Federal, por meio de Certidão 
Negativa de Débito da Divida Ativa da Unido expedida pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (wwvv.pgfn.fazenda.gov.br) e Quitação de Tributos e Contribuições 
Federais, expedidas pela Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br); ou Certidao 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, a 
qual foi unificada com a Certidão de Seguridade Social do Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS; 

12.2.3 	Certidão de Regularidade fiscal com a Fazenda Estadual, por meio de Certida 
Negativa de Débito em relação a tributos estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria da 
Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da Contratada; 
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12.2.4 	Certidão de Regularidade fiscal com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão 
Negativa de Débito em relação a tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do 
domicilio ou sede da Contratada; 

12.2.5 	Certidão de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
por meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal 
Superior do Trabalho (www.tst.jus.br/certidão),  conforme Lei n° 12.440/2011 e Resolução 
Administrativa TST n° 1470/2011; 
12.3 	A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a 
reiterada procrastinação em apresenta-los é causa de rescisão do contrato. 

12.4 	Em caso de irregularidade fiscal, a  Camara  Municipal de Araguaina - TO 
notificará a empresa CONTRATADA para que sejam sanadas as pendências no prazo de 
05 (cinco) dias, prorrogáveis por igual período. Findo este prazo sem que haja a 
regularização por parte da empresa vencedora, ou apresentação de defesa aceita pela  
Camara  Municipal de Araguaina - TO, estes fatos, isoladamente ou em conjunto, 
caracterizarão descumprimento de cláusula do edital, e estará o Contrato e/ou outro 
documento equivalente passível de rescisão e a adjudicatária sujeita as sanções 
administrativas previstas neste Edital. 

12.5 	a Ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o 
prazo estipulado no item 10.4, passará a ser contado a partir da data de sua 
reapresentação. 

12.6 	A devolução de fatura não aprovada pela  Camara  Municipal de Araguaina - to 
não servirá de motivo para que a CONTRATADA suspenda os serviços ou deixe de efetuar 
o pagamento devido a seus empregados. 

12.7 	A(s) nota(s) fiscal(is) sera(do) conferida(s) pelo responsável designado para o 
acompanhamento e recebimento dos serviços. 

12.8 	A  Camara  Municipal de Araguaína - TO, poderá sustar o pagamento de qualquer 
fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

12.9 	Descumprimento de obrigação relacionada com o objeto contratado: 

12.9.1 	Débito da CONTRATADA com a  Camara  Municipal de Araguaina - TO, 
proveniente da execução do contrato(s); 

12.9.2 	Não cumprimento das obrigações, hipótese em que o pagamento ficará retido 
até que a CONTRATADA atenda à clausula infringida; 

12.9.3 Obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam 
prejudicar a Administração; 

12.9.4 	Paralisação do objeto contratado por culpa da CONTRATADA. 
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12.9.5 Nenhum pagamento  sera  efetuado ai licitante enquanto pendente de 
liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de pregos ou correção 
monetária (quando for o caso). 

13 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

13.1 Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data da sessão pública fixada para recebimento 
das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão 
Presencial. 

13.2 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas; 

13.3 Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório,  sera  designada 
nova data para a realização do certame, caso a alteração implique na formulação da 
proposta. 

13.4 0 Pedido de Impugnação deverá ser Protocolizado no Protocolo da  Camara  
Municipal de Araguaina, em horário de funcionamento, no endereço descrito neste edital. 

14 DOS RECURSOS 

14.1 Declarada à vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediato e 
motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata, quando lhe  sera  concedido 
o prazo de 03 (três) dias corridos, de acordo com o inciso XVIII, do Artigo 4°, da Lei n° 
10.520/02. 

14.2 0 recurso deverá ser dirigido ao Pregoeiro, e protocolizado no Protocolo Central, 
em horário comercial de funcionamento deste Poder Legislativo, no endereço descrito 
neste edital, não  sera  admitida apresentação das razões de recursos, por intermédio de 
fac-símile ou via  e-mail.  

14.3 Verificada a situação prevista no item anterior, ficam as demais licitantes, desde 
logo, intimadas a apresentarem contrarrazbes em igual número de dias, que começarão 
a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 

14.4 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência 
do direito de recurso e consequentemente haverá a adjudicação do objeto da licitação 
pelo Pregoeiro a vencedora. 

Al 

14.6 Acatado(s) o(s) recurso (s), o Pregoeiro prestará informações no prazo ce 01 (um) 

l 

dia, e remeterá os autos à autoridade competente para decisão. 	

‘P 

 

14.5 Não acolhendo o recurso, o Pregoeiro procederá a adjudicação do objeto 
proponente vencedora. 
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14.7 Decidido(s) o(s) recurso(s) interposto(s), e constatada a regularidade dos atos 
praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

14.8 0 acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de 
aproveitamento; 

14.9 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na 
Comissão Permanente de Licitação. 

15 	DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 

15.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à icitante vencedora as seguintes sanções: 

15.2 	Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública: 

15.2.1 	Por 06 (seis) meses: quando incidir em atraso no cumprimento do objeto da 
licitação; 

15.2.2 	Por 01 (um) ano: na execução em desacordo com o exigido em contrato; 

15.2.3 	Pelo prazo de até 05 (cinco) anos, em conformidade com o artigo 7° da Lei 
Federal n° 10.520/2002: Ficará impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e  sera  descredenciado no cadastro de fornecedores deste 
Município, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominagões legais o licitante que: 

15.2.3.1 	Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

15.2.3.2 	Comportar-se de modo iniclôneo ou cometer fraude fiscal; 

15.2.3.3 	Ensejar retardamento da execução de seu objeto; 

15.2.3.4 	Não mantiver a proposta; 

15.2.3.5 	Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

15.2.3.6 	Não honrar o conteúdo da proposta ofertada. 

15.3 Pela inexecução total ou parcial do contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93 sem 
prejuízo das sanções elencadas nos artigos 81 a 88, a CONTRATADA sujeitar-se-6 às 
seguintes penalidades, a ser aplicada pela autoridade competente, garantida prévia e 
ampla defesa: 

I. 	Advertência, a ser aplicada sempre por escrito. 

Multa, a ser aplicada sobre o valor total do fornecimento de: 
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int 

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, por cada dia de atraso na entrega do 
material ou no descumprimento das obrigações assumidas, ate o 150  dia (décimo quinto) 
dia; 

b) 0,5% (meio por cento) ao dia.. a partir do 16° (décimo sexto) dia de atraso na 
entrega do material e/ou no descumprimento das obrigações assumidas; 

c) Multa de até 20% (vinte por cento) no inadimplemento total da entrega do 
material e/ou descumprimento das obrigações assumidas. 

Suspensão do direito de licitar e contratar com entidades da Administração Pública. 

IV. 	Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com entidades da 
Administração Pública. 

15.4 	As sanções previstas no presente item deste edital poderão ser aplicadas 
conjuntamente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

15.5 	Independentemente das sanções retromencionados a licitante ficará sujeita, 
ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua 
inadimplencia, bem como arcará com a correspondente diferença de pregos verificada 
em nova contratação realizada, na hipótese de os demais classificados não aceitarem a 
contratação pelos mesmos pregos e prazos fixados pelo inadimplente. 

15.6 	Sem prejuízo das penalidades previstas nos itens anteriores, o Pregoeiro poderá 
desqualificar a licitante ou desclassificar a proposta comercial, bem assim a Câmara 
Municipal de Araguaina poderá rescindir o contrato, sem que isto gere direito indenizatório 
ou de reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstância que desabone a 
idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de 
produção da licitante. 

15.7 	A licitante que injustificadamente e infundadamente se insurgir contra a decisão 
do Pregoeiro ou autoridade superior, quer por meio de interposição de recurso 
administrativo ou ação judicial, fica, desde logo, ciente que, caso o seu pedido seja 
indeferido, poderá ser acionada judicialmente para reparar danos causados a  Camara  
Municipal de Araguaina, em razão de sua ação procrastinatória. 

15.8 	Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita 
as penalidades previstas na Lei Federal n° 8.666/93, alterações e demais legislações 
aplicáveis à matéria. 

16 DA CONTRATAÇÃO/CONTRATO 

16.1 	As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a CÂMARA 
MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA e a proponente vencedora serão formalizadas por meio de 
CONTRATO, com vigência de 12 (doze) meses, podendo o mesmo ser prorrogado por 
períodos iguais até o prazo máximo de 60 (sessenta) meses, de acordo com o dispost  
art.  57, II da Lei 8.666/93. 
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16.2 	Observando-se as condições estabelecidas neste Instrumento, legislação vigente 
e na proposta vencedora. 

16.3 Por ocasião da formalização das obrigações e durante toda a sua execução a 
fornecedora devera manter compatibilidade com os objetos licitados, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

16.4 Quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não apresentar situação regular, ou se recusar a atender a nota de empenho 
emitida, serão convocadas as demais licitantes classificadas com vistas à celebração do 
contrato.A publicação do extrato do contrato devera ocorrer em até 20 dias uteis após a 
assinatura do mesmo. 

17 	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1 	As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência. 

18 	DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

18.1 	As regras acerca da fiscalização do contrato são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Edital. 

19 FRAUDE E CORRUPÇÃO 

19.1 	Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos e morais durante o 
processo licitatório e o fornecimento dos materiais, responsabilizando-se pela veracidade 
das informações e documentações apresentadas no processo, estando sujeitos  Cis  
sanções previstas na legislação brasileira em caso de irregularidades a que der causa. 

20 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1 	Fica assegurado à Autoridade competente o direito de: 

20.1.1 Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando publicidade aos atos 
mediante publicação na imprensa oficidl e jornal de grande circulação regional, antes da 
data inicialmente marcada, ou em ocasiões supervenientes ou de caso fortuito; 

20.1.2 Revogar a presente licitação, por razões de interesse público, derivadas de fatos 
supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta; e anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de qualquer pessoa, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba direito de 
qualquer indenização, observando o parágrafo único do  art.  59 da Lei  Fed-  •I n° 
8666/1993; 

20.1.3 Alterar as condições deste Edital, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) 
úteis, para a abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, caso es 
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impliquem em modificações da proposta ou dos documentos de habilitação, nos termos 
do § 4°,  art.  21, da Lei Federal n° 8.666/93; 

20.1.4 lnabilitar o licitante por despacho fundamentado, sem direito à indenização ou a 
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de 
fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a 
habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico-financeira e a regularidade 
fiscal do licitante. Neste caso, o(a) Pregoeiro(a) convocará os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, restabelecendo a sessão para negociar diretamente com o 
Proponente melhor classificado e posterior abertura do seu envelope com "Documentos 
de Habilitação", sendo declarado vencedor e a ele será adjudicado o objeto deste 
Pregão Presencial, podendo apresentar o(s) documento(s) que vencer(em) seu prazo de 
validade após o julgamento da licitação; 

	

20.2 	Os materiais deverão ser fornecidos rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição 
implicará recusa, com a aplicação das penalidades contratuais. 

20.3 Cada pagamento somente será efetuado após a constatação de que o 
CONTRATADO se encontra em dia com suas obrigações e tenha comprovado 
regularidade fiscal. 

	

20.4 	Constituem partes integrantes deste instrumento convocatório: 

ANEXO I. 
ANEXO II. 
ANEXO  III.  
ANEXO IV. 
ANEXO V. 
ANEXO VI. 

TERMO DE REFERÊNCIA (ESPECIFICAÇÕES), 
TERMO DE CREDENCIAMENTO, 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE FATOS IMPEDITIVOS, 
DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ARTIGO 7° DA CF/88, 
MINUTA DE CONTRATO. 

20.5 	0 presente Edital e seus Anexos, bem corno a proposta do licitante vencedor, fardo 
parte integrante do contrato e/ou outro documento equivalente, independentemente de 
transcrição. 

20.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento com a 
segurança do futuro contrato. 

20.7 	Aos casos omissos aplicar-se-ao as demais disposições da Lei n° 10.520/02, da Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. 

20.8 	A participação neste Pregão Presencial implicará aceitação integral e irretratável 
das normas do Edital e seus Anexos, bem como a observância dos preceitos I  gals  e 
regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso; 

20.9 	É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licita 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução d 
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processo. 

20.10 As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

20.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-6 o 
dia do inicio e incluir-se-6 o do vencimento. 

20.12 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão. 

20.13 A homologação do resultado dessa licitação não importará em direito 
contratação. 

20.14 A licitante vencedora é vedado transferir, total ou parcialmente o objeto 
adjudicado decorrente deste edital, ficando obrigada, perante a Administração Pública, 
ao exato cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação. 

20.15 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus anexos deverá ser encaminhado por escrito, ao(a) 
Pregoeiro(a), por meio de correspondência,  e-mail  ou fone/fax, enviados ao endereço 
abaixo, até 02 (dois) dias úteis antes da data da abertura do Pregão. 

Araguaina - TO, 17 de dezembro 2021.  

Wesley  Rafael Oliveira Moreira 
Técnico em Licitação 

Matricula: 1065815  

Wesley  Rafa I Oliveira Moreira 
Pregoeiro Oficial 

 

1ui d (212_1/)Q -Fotbk 
Kely Da Silva Rabelo 

Equipe de Apoio 
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TERMO DE REFERENCIA 

1. JUSTIFICATIVA 

1.1. 0 presente processo administrativo de prestação de serviços de locação de 
veículos justificasse pela necessidade das demandas existentes para atendimento as 
atividades diárias dos funcionários e vereadores junto aos órgãos oficiais para tratar 
assuntos da Câmara Municipal, diante destes fatos elencados e para que não haja 
descontinuidade dos serviços essenciais prestados por este Poder Legislativo, necessita-se 
a locação de veículos para a atendimento das referidas demandas. 

2. OBJETO: 

2.1. Contratação empresa especializada na prestação de serviços de locação de 
veículos, sem fornecimento de combustível e motorista, para atender as necessidades da 
Câmara Municipal de Araguaina do Estado do Tocantins pelo período de 12 (doze) meses. 

3. DESCRIÇÃO DOS OBJETOS COM AS RESPECTIVAS ESTIMATIVAS DE PREÇOS: 

ITEM. QTD. 
VEÍCULO 

TIPO 
CONFIGURAÇÃO  MINIMA  - 

VEÍCULOS A GASOLINA 

VALOR 
LOCAÇÃO 
UNITÁRIO 

VALOR 
LOCAÇÃO 

TOTAL 
MENSAL 

(SOBRE A 
QTD. VEÍC.  

TOT.)  

VALOR 
LOCAÇÃO 

TOTAL 
ANUAL 

1 9  HATCH  

VEÍCULO 	TIPO 	HATCH 	05 
passageiros, 	04 	portas, 
motorização 	minima 	1.4, 
potencia 	minima 	85 	cv, 
mínimo, 	mínimo 	de 	05 
marchas a frente e 1 	a ré, 
câmbio 	manual 	ou 
automático,combustível  flex,  

_ 	,  
direção elétrica ou hidráulica, 
freios 	abs., 	airbags 	frontais, 
desembagador 	de 	vidro 
traseiro, 	travamento 	central 
das portas, ar condicionado, 
controle 	elétrico 	dos 	vidros 
dianteiros, porta malas de no 
mínimo 235 litros. 

R$ 3.250,00 R$ 29.250,00 R$ 351.000,00 

2 6  SEDAN  

VEÍCULO 	TIPO 	SEDAN 	05 
passageiros, 	04 	portas, 
motorização 	minima 	1.4, 
potencia 	minima 	85 	cv, 
minimo, 	mínimo 	de 	05 

R$ 3.450,00 R$ 20.700,00 R$ 248.400,00 
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marchas a frente e 	1 	a ré, 
câmbio 	manual 	OU 

automático, combustível  flex,  
direção elétrica ou hidráulica, 
freios 	abs., 	airbags 	frontais, 
desembagador 	de 	vidro 
traseiro, 	travamento 	central 
das portas, ar condicionado, 
controle 	elétrico 	dos 	vidros 
dianteiros, porta malas de no 
mínimo 450 litros. 

3 3 PICK-UP 

VEÍCULO 	TIPO 	PICK-UP 	04 
passageiros, 	no 	mínimo 	03 
portas, 	motorização 	minima  
1.4, potência  minima  85 cv, 
mínimo, 	mil-limo 	de 	05 
marchas a frente e 1 	a ré, 
câmbio 	manual 	ou 
automático, combustível  flex,  
direção elétrica ou hidráulica, 
freios 	abs., 	airbags 	frontais, 
travamento 	central 	das 
portas, 	ar 	condicionado, 
controle 	elétrico 	dos 	vidros 
dianteiros, 	volume 	da 
caçamba no mínimo 650 litros. 

R$3.666,67 R$ 11.000,00 R$ 132.000,00 

VALOR TOTAL GLOBAL DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
MENSAL , 

R$ 60.950,00 

VALOR TOTAL GLOBAL DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
ANUAL 

R$ 731.400,00 

4. OBJETIVO 
4.1. 0 presente TERMO DE REFERENCIA tem como objetivo estabelecer os requisitos 
minimos, normas e padrões, bem como as diretrizes gerais, para prestação dos serviços 
especificados no item 3 (Três), subsidiando tecnicamente a FISCALIZAÇÃO dos serviços. 

4.2. As especificações técnicas e a quantidade dos veículos a serem locados à Câmara 
Municipal de Araguaina - TO encontram-se definidos no item 3 (Três) deste Termo de 
Referência. 

5. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DA LICITAÇÃO COMPREENDERA: 

5.1. Locação de uso continuo, sem motorista, com quilometragem livre; 

5.2. Manutenção preventiva e corretiva dos veículos para todos os veículos locados; 
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5.3. Todos os veículos locados à Câmara Municipal de Araguaina - TO deverão ter no 
máximo 01 (Um) ano de fabricação; 

5.4. Caso ocorra à prorrogação do Contrato decorrente desta licitação,  sera  facultado 
Câmara Municipal de Araguaina a troca dos veículos locados, parcialmente ou em sua 

totalidade ao completarem 48 (quarenta e oito) meses de fabricação; 

5.5. 	Os veículos substitutos deverão possuir especificações iguais ou superiores às dos 
veículos substituídos; 

5.6. Os veículos locados  CI  Câmara Municipal de Araguaina - TO deverão estar com toda 
a documentação regularizada e equipados com todos os itens obrigatórios, exigidos pela 
legislação em vigor, e película de proteção solar (insulfilme) nos vidros laterais e traseiro do 
veiculo; 

5.7. A licitante vencedora deverá emitir Ordem de Serviço ou outro documento próprio 
que registre e controle a execução do serviço, o qual deverá conter a identificação 
completa do veiculo, local, data e horário da entrega do veiculo, nome e assinatura do 
servidor da Câmara Municipal de Araguaina - TO responsável pelo recebimento do 
veiculo, nome e assinatura do servidor da Câmara Municipal de Araguaina - TO 
responsável pela devolução do veiculo, nome e assinatura do empregado da licitante 
vencedora responsável pelo recebimento do veiculo; 

5.8. No ato da entrega do veiculo a licitante vencedora deverá fornecer ordem de 
serviço, após devidamente preenchidos os quesitos relativos à entrega, assim como 
manual do veiculo e toda a sua documentação, que deverão ser confirmados juntamente 
com o veiculo ao servidor da Câmara Municipal de Araguaina - TO, responsável pelo 
recebimento do mesmo; 

5.9. No ato da devolução do veiculo à licitante vencedora deverá preencher os 
quesitos relativos à devolução constantes da Ordem de Serviço e entrega-la ao servidor 
da  Camara  Municipal de Araguaina - TO responsável pela devolução do veiculo. 

5.10. Os veículos serão devolvidos com a documentação fornecida no ato de sua 
entrega. 

5.11. Os veículos licitados pela Câmara Municipal de Araguaina - TO permanecerão sob 
a posse do servidor ou vereador da Câmara Municipal de Araguaina - TO em tempo 
integral, de segunda - feira a domingo, inclusive feriados, durante todo o período 
estabelecido para sua utilização. 
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5.12. A responsabilidade pelo recolhimento e pela guarda dos veículos após o 
encerramento do expediente de serviço  sera  exclusivamente do servidor ou vereador que 
esteja de posse do veiculo. 

5.13. A licitante vencedora devera estar sempre apta a fornecer os veículos solicitados 
pela Câmara Municipal de Araguaina - TO, em qualquer dia e horário, inclusive sábados, 
domingos e feriados em qualquer parte do território nacional. 

5.14. Na hipótese de na ocasião da solicitação a licitante vencedora não dispor do 
veiculo oferecido à cotação na sua proposta de pregos, somente  sera  aceito em 
substituição veiculo que possua especificações mínimas iguais ou superiores as 
especificações do veiculo que a licitante vencedora ofereceu à cotação. 

5.15. Além das hipóteses de substituição dos veículos anteriormente previstas, os mesmos 
deverão ser substituídos nos seguintes casos, observados os prazos estabelecidos: 

5.15.1. veiculo que venha a apresentar defeitos intermitentes e/ou desempenho 
incompatível com as respectivas especificações, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas contadas da comunicação à licitante vencedora, pela  Camara  Municipal de 
Araguaína - TO. 

5.15.2. veiculo que tenha parado de funcionar em razões de qualquer defeito ou que 
tenha sido retirado do serviço em decorrência de manutenção e/ou sinistro, no prazo 
máximo de 04 (quatro) horas. 

5.15.3.A substituição devera ser efetuada pela licitante vencedora no local onde se 
encontrar o veiculo, sendo os prazos contados sempre a partir da comunicação à licitante 
vencedora pela  Camara  Municipal de Araguaina - TO. 

5.16. A licitante vencedora deverá programar-se para prestar periodicamente os serviços 
de manutenção preventiva dos veículos, de acordo com as normas do fabricante. Nada 
obstante a programação da licitante vencedora, esta devera providenciar a execução 
dos serviços acima descritos, inclusive os de manutenção corretiva sempre que for 
solicitado pela Câmara Municipal de Araguaina - TO. 

5.17. A licitante vencedora  sera  responsável por todas as despesas decorrentes da 
prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, assim como por todas as 
despesas em razão da utilização de reboque e pelas de franquia na hipótese de 
ocorrência de quaisquer dos eventos mencionados neste Edital, com exceção de 
lavagens de veículos, e remendos de pneus. 

Pk4 
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5.18. A licitante vencedora poderá ser reembolsada dos pagamentos efetuados em 
razão da ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas abaixo e, ainda, do pagamento 
de multas pela infração de lei e/ou regulamento de trânsito, nos seguintes casos: 

5.18.1. despesas derivadas dos serviços de manutenção preventiva e corretiva - no caso 
de se comprovar que a necessidade desses serviços foi provocada em virtude de mal uso 
ou uso indevido do veiculo, por parte do servidor ou vereador da Câmara Municipal de 
Araguaina - TO. 

5.18.2.A licitante vencedora preferencialmente poderá realizar PROTEÇÃO VEICULAR 
(SEGURO) DE CADA CARRO LOCADO, cujo custo deverá compor o valor do preço 
ofertado; no tocante a coparticipação de sinistros relativos aos veículos locados, a 
Câmara Municipal de Araguaína - TO restringir-se-6, quando comprovado ocorrência do 
evento por culpa do servidor da Câmara Municipal de Araguaina - TO, conforme: 

	

5.18.2.1. 	Perda Parcial restrita ao limite máximo de 10% do valor da franquia 
contratada, ou o limite máximo de R$1.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Escolhendo o 
que menor compor; 

	

5.18.2.2. 	Perda Total restrita ao limite máximo de 30% do valor da franquia contratada, 
ou ao limite máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais). Escolhendo o que menor compor. 

	

5.18.2.3. 	Despesas originadas do pagamento de franquia - até o percentual máximo 
de 10% (dez por cento) para perda parcial e até o percentual máximo de 30% (trinta por 
cento) para perda total referente ao total das despesas, exclusivamente no caso de se 
comprovar que o evento ocorreu por culpa do servidor da Câmara Municipal de 
Araguaina - TO. 

	

5.18.2.4. 	Despesas oriundas do pagamento de multas - no caso de se comprovar que 
sua aplicação deu-se por culpa do servidor da Câmara Municipal de Araguaina - TO. 

5.19. A licitante vencedora somente poderá ser reembolsada das despesas referidas 
após a verificação da competência e da identificação do responsável, sem prejuízo dos 
procedimentos recursais, bem como somente será reembolsada da despesa após a 
identificação do veiculo, data e hora de sua situação. 

5.20. Uma vez constatado o direito de ser reembolsada das despesas acima referidas, a 
licitante vencedora deverá apresentar a cópia do comprovante do seu pagamento 
juntamente com sua fatura mensal. 

5.21. A fiscalização efetuada pela Câmara Municipal de Araguaina - TO não exclui nem 
reduz as responsabilidades da licitante vencedora perante a  Camara  Municipal 
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Araguaina - TO e/ou terceiros, em nada restringindo a responsabilidade única, integral e 
exclusiva da licitante vencedora no que concerne ei execução do objetivo deste e as suas 
consequências e implicações próximas ou remotas. 

5.22. A licitante vencedora deverá credenciar, por escrito, junto à  Camara  Municipal de 
Araguaina - TO, um representante com poderes para tomar quaisquer providências 
relativas ao contrato derivado da presente licitação, fornecendo, inclusive, número de 
telefone a ser utilizado em casos de emergências. 

5.23. A licitante vencedora devera apresentar ao Fiscal do Contrato da  Camara  
Municipal de Araguaína - TO, oportunamente, por ocasião do inicio da execução do 
objeto da licitação, um cadastro de informações contendo a identificação completa dos 
veículos que serão fornecidos para a locação, no qual deverá constar: 

5.23.1. Modelo do veiculo; 

5.23.2. Ano de fabricação do veiculo; - 

5.23.3. Número da placa e do renavan do veiculo; 

5.23.4. Copia do CRLV - Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos; 

5.23.5.Cópia da comprovação do pagamento do IPVA e do Seguro Obrigatório do 
veiculo, relativos ao ano vigente: 

5.24. Durante a execução do objeto da licitação fica reservada ao Departamento 
Fiscalizador da  Camara  Municipal de Araguaina - TO a autonomia para resolver, dirimir e 
decidir todos e quaisquer casos ou dúvidas que venham a surgir e/ou fugir da rotina, ou 
que não tenham sido previstos no presente Edital e seus Anexos. 

5.25. A licitante vencedora devera providenciar a imediata correção de quaisquer 
deficiências apontadas pela Fiscalização da  Camara  Municipal de Araguaína - TO 
relativas  CI  execução do objeto da licitação. 

5.26. Qualquer comunicação da Fiscalização da Câmara Municipal de Araguaina - TO 
licitante vencedora devera merecer resposta conclusiva e por escrito no prazo máximo 

de 48 (quarenta e oito) horas a contar do seu recebimento, submetendo - se, a licitante 
vencedora, as sanções e penalidade cabíveis, caso tal determinação não seja cumprida. 

5.27. Os danos e/ou prejuízos que venham a ocorrer serão ressarcidos à  Camara  
Municipal de Araguaina - TO estipulado na notificação administrativa à licitante 
vencedora, sob pena de multa. 
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7.2. Os atestados deverão conter: 

7.2.1. Especificação dos serviços executados e respectivo período de execução; 
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5.28. Os veículos fornecidos pela licitante vencedora, bem como os demais serviços 
incluídos no objeto da licitação e o material utilizado na sua execução, estarão sujeitos 6 
aceitação pela Fiscalização da Câmara Municipal de Araguaina - TO, ao qual caberá o 
direito de recusa caso os mesmos não estejam de acordo com as especificações 
constantes do presente Edital e seus Anexos, ou caso se constate a exigência de vícios ou 
defeitos no todo ou em parte da execução do objeto desta licitação. 

5.29. 0 aceite da execução do objeto da licitação será formalizado pela Fiscalização da 
Câmara Municipal de Araguaina - TO, através da aposição do Atesto de Aceite na 
respectivas Notas Fiscais. 

5.30. Nada obstante aceitação dos veículos e/ou dos serviços, incluindo o material 
utilizado na sua execução, mediante a emissão do Atesto de Aceite, ficará a licitante 
vencedora obrigada a garantir a perfeita execução do objeto da licitação, nos termos da 
legislação civil, penal e profissional, das disposições constantes do presente Edital e seus 
Anexos, e, no que couber, da sua proposta de pregos. 

5.31. A entrega dos veículos à Câmara Municipal de Araguaina - TO será feita no prazo 
máximo de 08 (horas) contados da data da emissão da requisição. 

5.32. Quaisquer tolerâncias, concessões ou liberalidades da Câmara Municipal de 
Araguaina - TO para com a licitante vencedora, quando não manifestadas por escrito, 
não constituirão precedentes invocáveis por esta e não terão o poder de alterar as 
obrigações pactuadas neste Edital e no decorrente Contrato. 

6. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. A FISCALIZAÇÃO do contrato caberá aos servidores designados pelos Câmara 
Municipal de Araguaina - TO. 

7. CONDIÇÃO TÉCNICA DE PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS: 

7.1. Comprovação de aptidão da licitante (pessoa jurídica) para desempenho de 
atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, mediante apresentação 
de certiddo(ões) ou atestado(s), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado. 
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7.2.2. Nome, telefone e endereço da pessoa de contato na empresa que forneceu o 
atestado, capacitada a prestar eventuais esclarecimentos, caso estes se façam 
necessários. 

8. VALOR 

8.1. 0 valor mensal dos serviços de locação de veículos é estimado em R$ 	 
	 ), perfazendo o total global de R$  	 ), estimado para 

o prazo de 12 (doze) meses. 

9. RESCISÃO 

9.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93. 

9.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
procedimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

9.3. 	Constituem motivos para rescisão do contrato: 

9.3.1. 0 não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

9.3.2. A lentidão no cumprimento do contrato, levando a CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade da prestação do serviço no prazo estipulado; 

9.3.3. 0 atraso injustificado no inicio da prestação dos serviços; 

9.3.4. A paralisação dos serviços, sem justa causa ou prévia comunicação ao 
CONTRATANTE; 

9.3.5. A subcontratação total ou parcial do objeto da CONTRATADA com outrem, a 
cessão ou transferência total ou parcial das obrigações contraídas, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação da CONTRATADA que afetem a boa execução do contrato, sem 
prévio conhecimento e autorização da CONTRATANTE; 

9.3.6. 0 desatendimento das determinações regulares da Fiscalização, assim como a de 
seus superiores; 

9.3.7. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, 
pelo representante do CONTRATANTE designado para acompanhamento e fiscalização 
deste contrato; 
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9.3.8. A decretação de falência, 

9.3.9. A dissolução da CONTRATADA; 

9.3.10.A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, 
que prejudique a execução deste contrato; 

9.3.11. Razões de interesse público de afta relevância e amplo conhecimento, justificadas 
e determinadas pela  maxima  autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE, e 
exaradas no processo administrativo; 

10. 	DO PAGAMENTO 

10.1. Os serviços, objeto deste Termo de Referência, deverão ser faturados mensalmente 
e as faturas deverão ser emitidas em nome da Câmara Municipal de Araguaina - TO, e as 
requisições devidamente atestadas, e pagas até o 300  (trigésimo) dia subseqüente 
prestação do serviço, mediante apresentação de documento fiscal próprio e 
comprovantes de quitação de todas as obrigações fiscais exigidas no Contrato. 

10.2. 0 pagamento  sera  efetuado mediante apresentação das certidões de 
regularidade Fiscais e Trabalhistas da licitante vencedora, sendo motivo de rescisão 
contratual o desatendimento destes itens. 

10.2.1.Certiddo de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de 
Regularidade Fiscal (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br) 
ou do documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo 
de validade em vigor; 

10.2.2.Certiddo de Regularidade fiscal com a Fazenda Federal, por meio de Certidão 
Negativa de Débito da Divida Ativa da Unido expedida pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (www.pgfn.fazenda.gov.br) e Quitação de Tributos e Contribuições 
Federais, expedidas pela Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br); ou Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e oi Divida Ativa da Unido, a 
qual foi unificada com a Certidão de Seguridade Social do Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS; 

10.2.3.Certiddo de Regularidade fiscal com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão 
Negativa de Débito em relação a tributos estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria da 
Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da Contratada; 
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10.2.4. Certidão de Regularidade fiscal com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão 
Negativa de Débito em relação a tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do 
domicilio ou sede da Contratada; 

10.2.5. Certidão de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por 
meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior 
do Trabalho (www.tst.jus.br/certiddo),  conforme Lei n° 12.440/2011 e Resolução 
Administrativa TST n° 1470/2011; 

10.3. A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada 
procrastinação em apresenta-los é causa de rescisão do contrato. 

10.4. Em caso de irregularidade fiscal, a  Camara  Municipal de Araguaina - TO notificará 
a empresa CONTRATADA para que sejam sanadas as pendências no prazo de 05 (cinco) 
dias, prorrogáveis por igual período. Findo este prazo sem que haja a regularização por 
parte da empresa vencedora, ou apresentação de defesa aceita pela  Camara  Municipal 
de Araguaina - TO, estes fatos, isoladamente ou em conjunto, caracterizarão 
descumprimento de cláusula do edital, e estará o Contrato e/ou outro documento 
equivalente passível de rescisão e a adjudicatária sujeita as sanções administrativas 
previstas neste Edital. 

10.5. Na Ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o 
prazo estipulado no item 10.4, passará a ser contado a partir da data de sua 
reapresentagdo. 

10.6. A devolução de fatura não aprovada pela  Camara  Municipal de Araguaina - to 
não servirá de motivo para que a CONTRATADA suspenda os serviços ou deixe de efetuar 
o pagamento devido a seus empregados. 

10.7. A(s) nota(s) fiscal(is) sera(do) conferida(s) pelo responsável designado para o 
acompanhamento e recebimento dos serviços. 

10.8. A  Camara  Municipal de Araguaina - TO, poderá sustar o pagamento de qualquer 
fatura apreseniRda pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

10.8.1. Descumprimento de obrigação relacionada com o objeto contratado: 

10.8.2. Débito da CONTRATADA com a  Camara  Municipal de Araguaina - TO, proveniente 
da execução do contrato(s); 

10.8.3. Não cumprimento das obrigações, hipótese em que o pagamento ficará retido até 
que a CONTRATADA atenda à cláusula infringida; 

„......
1$1.i - -- 
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10.8.4.0brigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam 
prejudicar a Administração; 

10.8.5. Paralisação do objeto contratado por culpa da CONTRATADA. 

10.8.6. Nenhum pagamento será efetuado ei licitante enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 
que isso gere direito ao pleito de reajustamento de pregos ou correção monetária 
(quando for o caso). 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

11.1. Manter, durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação que permitiram sua contratação, inclusive quanto oi 
qualificação econômico-financeira e, sobretudo no que respeita  al  regularidade fiscal. 

11.2. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, atendendo 
prontamente a todas as reclamações. 

11.3. Não caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sob pena 
de rescisão contratual. 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

12.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

12.1.1. Pagar o prego dos serviços efetivamente prestados nos casos e condições previstos 
no Termo de Referência; 

12.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços prestados pela CONTRATADA. 

12.1.3. Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento 
das formalidades legais. 

12.1.4. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do CONTRATO. 

12.1.5. Notificar por escrito e com antecedência, quaisquer débitos porventura existentes 
(multas, danos causados e outros). 

13. 	PRAZO DE VIGÊNCIA 

a das Mangueiras, 10- Centro Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho 
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13.1. A vigência do contrato objeto desta licitação será de 12 (doze) meses, podendo o 
mesmo ser prorrogado por períodos iguais até o prazo máximo de 60 (sessenta) meses, de 
acordo com o disposto no  art.  57, II da Lei 8.666/93. 

14. LOCAL 

14.1. Os serviços de locação de veículos serão prestados na sede da Câmara Municipal 
de Araguaina - TO, localizado na cidade de Araguaina - TO ou em qualquer outro local, 
desde que para desempenhar atividades inerentes oi Câmara Municipal de Araguaina - 
TO. 

15. DO FORO 

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Araguaina - TO para dirimir quaisquer questões, 
dúvidas ou demandas referentes à execução do objeto desta licitação e adjudicação 
dela decorrente. 



OBS1: Esta declaração deverá ser entregue fora do envelope por ocasião do 
credenciamento. 

OBS2: (PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
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ANEXO II 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

A 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA - TO  
Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 007/2021 

	

Pelo presente instrumento, a empresa 	  com sede na 
	 , C N P.J. n.° 	  através de seu 
representante 	legal 	Sr. 	(a) 
cargo 	  CREDENCIA o (a) Sr. (a) 	  portador 
(a) do R.G. n.° 	e C.P.F. n.° 	 para 
representá-la perante a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA - TO, na sessão 
pública do PREGÃO PRESENCIAL N.° 007/2021, outorgando-lhe plenos poderes 
para praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de 
recursos em todas as fases licitatórias. 

Local e Data  

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes para tal 
investidura, com firma reconhecida em cartório. 



OBS1: Esta declaração deverá ser entregue fora do envelope por ocasião do 
credenciamento. 

OBS2: (PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
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ANEXO  III  
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE FATOS IMPEDITIVOS 

A 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA - TO  
Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 007/2021 

A 	(nome da empresa)  , CNPJ/MF n.°_, sediada 	(endereço completo) 
	, tendo examinado o Edital, dec- laramos para participação no Pregão 
Presencial de N.° 007/2021, que: 

1) Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos 
devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se 
encontram dentro do Envelope de n° 02- Documentos de Habilitação, em 
conformidade com o inciso VII,  Art.  40  da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho 
de 2002. 

2) lnexistem fatos impeditivos a nossa participação no presente Pregão. 

3) Que não estamos incursos em nenhuma das situações previstas no edital. 

4) Declaramos ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer 
exigência para habilitação constante do edital, ensejará aplicação de 
penalidades previstas nos termos deste edital e seus anexos aos declarantes. 

Local e Data  

(Assinatura e Carimbo do Representante I egal) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

A 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA - TO  
Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 007/2021 

A 	(NOME DA EMPRESA) 	  CNPJ N° 	  
com sede 	  ,(endereço completo) por intermédio de 
seu representante legal, para fins de participação no Pregão Presencial n° 
007/2021, DECLARA expressamente, sob 6s penalidade cabíveis, que: 

A) Encontra-se enquadrada como emp,resti 'de Micro e Pequeno Porte, nos termos 
da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, com as alterações 
da Lei Complementar n.° 147, de 7.de agosto de 2014. 

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a45 da:Lei•Complementar 123/06, bem como, 
de suas alterações pertinentes, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide nos 
impedimentos do § 40  do  art.  3° da Lei C:omplementar 123/06 e alterações. 

Local e Data 

(Assinciturci e Ccoirnho do R.presentante legal) 

OBS 1: Esta declaração deverá ser entregue fora do envelope por ocasião do 
credenciamento. 

OBS 2: Deverá vir acompanhada de Certidão da Junta Comercial para 
comprovar. 

OBS 3: (PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE). 
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ANEXO 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO iNCISO XXXIII, ARTIGO 7° DA CF/88. 

A 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA - TO  
Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 007/2021 

A empresa 	 , inscrita no CNPJ (M.F.) sob o n° 	por 
intermédio do seu representante legal, o Senhor (a) 	  
portador (a) da Carteira de Identidade n° 	 e CPF 
n° 	 , para fins de participação no Pregão Presencial n° 
007/2021e em cumprimento ao dispoStO nO inciso XXXIII, artigo 7° da Constituição 
Federal, DECLARA expressamente, sob O,S,.p(Snalidades cabíveis, que não mantém 
em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito anos) em horário noturno de 
trabalho, perigoso ou insalubre, não possuindo ainda, qualquer trabalho de 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo nci condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos; 

Local e Data  

(Assinatura  e Cann-,b0 do RepresentanteLegal) 

OBS 1: (PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM 

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E 

MOTORISTA, CONFORME AS CONDIÇÕES E 

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL 

E SEUS ANEXOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA E A 

EMPRESA 	, MEDIANTE AS CLAUSULAS E 

CONK:W*36ES SEGUINTES: 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA, 	i0(idica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°. 02.773.216/0001-diada na Rua das Mangueiras, n° 10, Centro, 
Araguaina/TO, CEP: 77.804-1,10, ne.st  .a.10 Jeprpse.n.tado por seu Presidente, Vereador  
Gideon  da Silva Soares, portador 	 n°  	e inscrito no CPF/MF 
sob o n°  	, residente e dorrir..:»iadci.•  ern  ./,..raguaina - TO, doravante denominada 
CONTRATANTE, e a empresa  	 Oessb.a juridica de direito privado, inscrita 

no CNPJ/MF n° 	  ';.,,stab.ecicic.) na  	 representada 

por 	  , (qualificar), portador dà.•(;br-teira de Identidade n° 	 e 
inscrito no CPF/MF sob o 	 resiclentr.': e domiciliado 	 ,doravante 
denominada CONTRATADA, celebram o presente • contrato de prestação de serviços 
decorrente do PREGÃO PRESENCIAL N°007/2021. regid.o pelas Leis federais n.° 8.666, de 21 
de junho de 1993, n.° 10.520, de i 7 de julho de ,2002, Lei Complementar n.° 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e alterações, constante do Processo n° 469/2021, mediante as clausulas 
e condições seguintes: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Prestação de serviços de locação de 	 fornecimento de motorista e 
combustível, visando atender as nec:essiddcles da Câmara municipal de Araguaina, 
oriunda do pregão presencicil,. -o:"Q0.7nQa.1 conforrne condições e especificações 
constantes no Processo n.°469/2021.... 

1.2. A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OBjET:;;;1").2-.1..iCiTAÇA,0 COMPREENDERA 

1.2.1. Locação de uso continuo, t:erri.  (n.otoristo. ::orn quilometragenl livre; 

1.2.2. Manutenção preventiva e cort.lvo¡ 	velculos paro todos os vefoulos locados; 

Ruo dos iviangueiras, 10 -- 	 Dcip.  Darcy  Marinho 
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Item Und. Qtd. Descrição Veiculo 
Tipo 

2.1. 0 valor do presente contrato é de em R$__ 

Volor Lccação 
Menscil Unitário 

Valor Locação 
Valor Locação 

Total Mensal (sobre 
Total Mensal Por 

a qtd. Veículos 
Ano Total.)  

L'STAL)0 

CAMARA P: 	 .;:.z AitAGUANA 
"A Caai Ecc..nõrricr.s. do Estaao" 

CN 	(MI') 02.7/3.216/0W ! 	- MÁT. INSS 08.02 i .10024-03 

1.2.3. Todos os veículos locados à Camarc, Municipal de Araguaina - TO deverão ter no 
máximo 01  (urn)  ano de fabricação. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E iDA KinECEDORA 

2.2. A forma de execução exigida ocrc o objeto cies-re  contraio encontra- se detalhada 
e disposta no Termo de Referenco 	ci ,Edital do referido Processo Licitatório do 
Pregão Presencial n.° 007/2021. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO OFK,:.AMENTARIA 

3.1. 	As despesas decorrentes do ,pre -.).k,..:.objeto desie Contrato correrão à conta da 
seguinte Dotação Orç-,;amentaria 

4. CLAUSULA QUARTA DA EXECUÇÃO 	SERVICOS 

4.1. 	A  Camara  Municipal de A.ragogjn.,..).,.7.,..f.,0,, Da, gonOição de Contratante realizará a 

emissão das Ordens de Serviços,.do'c);-....;.9;_..lct:'.!;'').;._dr'do. com o Edital de Licitação e seus 
anexos que integram este Conirato. 

4.2. Mediante a assinatura deste Contrato esiclitcaracterizado o compromisso de prestar 
os serviços na forma e condições disppsta no Prà-5.'gã'o'FreSencial n°007/2021. 

4.3. As prestações dos sei-viços dev)6o incicr-se após a emissão da Nota de Empenho, 
conforme demanda,  medicate  requisi(:::5.0•cia G.C.)TRA.TANTE: 

.• • 
4.4. Todos os serviços deverão esto.r orn.,c()riforrnidade  corn  a Nota de Empenho, que 
poderá estar acompanhada da relação d,f7!Hens ou de outro documento emitido pela 
CONTRATANTE: 

4.5. 	Correrão por conta da CONTR.A):?'\D.7.=,̀:..to,dqs as despesas de seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previder,crio:, decorrentes da prestação dos serviços, 
correndo a cargo da CONTRATANTE cbolutamente os 'valores referentes a efetiva 
prestação do objeto ao preço rgistr 	ç 	.Presencial n.° 007/2021. 

4.6. A CONTRATANTE 

das Mcingueiras-, 1.0-- 	 Der) Dc.)i-cy Marinho 
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4.6.1. Qualquer situação em desacordo entre  os serviços e o Edital de licitação e de seus 
Anexos ou a Nota de Empenho; 

4.6.2. Nota Fiscal/Fatura com especificação do objeto, quantidades em desacordo com 
o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada; 

4.6.3. Apresentarem vícios de qualidade, funcionamento ou serem impróprios para o uso, 
ou ainda defeitos de fabricação; 

4.6.4. Quando detectado que o mesmo não apresenta características e especificações 
conforme exigido no edital e/ou não apresente 10  qualidade, o licitante deverá substitui-
lo por outro que atenda, sem ônus adicionais para a Administração Pública. 

4.7. Quando da prestação dos serviços, caso haja dúvidas em relação as 
especificações e normas, poderá ser solicitado da adjudicatária a apresentação de 
esclarecimentos pertinentes ao objeto licitado, comprovando que ela atende todas as 
exigências legais e especificações solicitadas no edital. 

4.8. A CONTRATADA deverá solucionar qualquer tipo de problema relacionado aos 
serviços ofertados. 

4.9. A CONTRATADA deverá prestar os serviços, em local previamente indicado pela 
CONTRATANTE. 

4.10. Em qualquer caso de recusa, a CONTRATADA terá de providenciar a substituição 
correspondente podendo incidir nas sanções administrativas previstas no Processo n.° 
469/2021 e de ressarcir os custos decorrentes do atraso, na forma do disposto neste 
instrumento convocatório. 

4.11. No caso previsto no item anterior, sendo recusados os serviços pela segunda vez, a 
CONTRATANTE poderá cancelar o contrato, sendo facultada a convocação da empresa 
classificada na ordem subsequente para efetuar os mesmos. 

4.12. Em caso de demora na substituição da prestação dos serviços Que apresentaram 

qualquer irregularidade a CONTRATANTE poderá promover a prestação dos serviços em 
quantitativos necessários para o atendimento de suas necessidades, cobrando da 
CONTRATADA os custos correspondentes, sem prejuízo das sanções administrativas 
previstas neste Edital e na legislação vigente. 

5. 	CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Rua das Mangueiras, 10- Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho 
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5.1. Manter, durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação que permitiram sua contratação, inclusive quanto 

qualificação econômico- financeira e, sobretudo no que respeita  CI  regularidade fiscal. 

5.2. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, atendendo 
prontamente a todas as reclamações. 

5.3. Não caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sob pena 
de rescisão contratual. 

5.4. Locação de uso continuo, sem motorista, com quilometragem livre; 

5.5. Manutenção preventiva e corretiva dos veículos para todos os veículos locados; 

5.6. Todos os veículos locados à Câmara Municipal de Araguaína deverão ter no 
máximo 03 (três) anos de fabricação, 

5.7. Caso ocorra à prorrogação do Contrato decorrente desta licitação, será facultado 
Câmara Municipal de Araguaína a troca dos veículos locados, parcialmente ou em sua 

totalidade ao completarem 48 (quarenta e oito) meses de fabricação; 

5.8. 	Os veículos substitutos deverão possuir especificações iguais ou superiores às dos 
veículos substituídos; 

5.9. Os veículos locados d Câmara Municipal de Araguaína deverão estar com toda a 
documentação regularizada e equipados com todos os itens obrigatórios, exigidos pela 
legislação em vigor, e película de proteção solar (insulfilme) nos vidros laterais e traseiro do 
veiculo; 

5.10. A FORNECEDORA deverá emitir Ordem de Serviço ou outro documento próprio que 
registre e controle a execução do serviço, o qual deverá conter a identificação completa 

do veiculo, local, data e horário da entrega do veiculo, nome e assinatura do servidor da 
Câmara Municipal de Araguaína responsável pelo recebimento do veiculo, nome e 
assinatura do servidor da Câmara Municipal de Araguaína responsável pela devolução 
do veiculo, nome e assinatura do empregado da licitante vencedora responsável pelo 
recebimento do veiculo: 

5.11. No ato da entrega do veiculo a licitante vencedora deverá fornecer ordem de 
serviço, após devidamente preenchidos os quesitos relativos ei entrega, assim como 
manual do veiculo e toda a sua documentação, que deverão ser confirmados juntamente 
com o veiculo ao servidor da Câmara Municipal de Araguaína. responsável 

/ 	V 
01(1, 

recebimento do mesmo; 

das Mangueiras, 10 - Centro - Paiácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho 
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5.12. No ato da devolução do veiculo à licitante vencedora deverá preencher os 
quesitos relativos à devolução constantes da Ordem de Serviço e entrega-la ao servidor 
da  Camara  Municipal de Araguaina responsável pela devolução do veiculo. 

5.13. Os veículos serão devolvidos com a documentação fornecida no ato de sua 
entrega. 

5.14. Os veículos licitados pela  Camara  Municipal de Araguaína -TO permanecerão sob 
a posse do servidor ou vereador da  Camara  Municipal de Araguaína - TO em tempo 
integral, de segunda - feira a domingo, inclusive feriados, durante todo o período 
estabelecido para sua utilização. 

5.15. A responsabilidade pelo recolhimento e pela guarda dos veículos após o 
encerramento do expediente de serviço  sera  exclusivamente do servidor ou vereador que 
esteja de posse do veiculo. 

5.16. A licitante vencedora deverá estar sempre apta a fornecer os veículos solicitados 
pela  Camara  Municipal de Araguaina - TO, em qualquer dia e horário, inclusive sábados, 
domingos e feriados em qualquer parte do território nacional. 

5.17. Na hipótese de na ocasião da solicitação a licitante vencedora não dispor do 
veiculo oferecido à cotação na sua proposta de pregos, somente  sera  aceito em 
substituição veiculo que possua especificações mínimas iguais ou superiores as 
especificações do veiculo que a licitante vencedora ofereceu  el  cotação. 

5.18. Além das hipóteses de substituição dos veículos anteriormente previstas, os mesmos 
deverão ser substituídos nos seguintes casos, observados os prazos estabelecidos: 

5.18.1.Veiculo que venha a apresentar defeitos intermitentes e/ou desempenho 
incompatível com as respectivas especificações, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas contadas da comunicação ai licitante vencedora, pela Câmara Municipal de 
Araguaína - TO. 

5.18.2. veiculo que tenha parado de funcionar em razões de qualquer defeito ou que 
tenha sido retirado do serviço em decorrência de manutenção e/ou sinistro, no prazo 
máximo de 04 (quatro) horas. 

5.18.3.A substituição deverá ser efetuada pela licitante vencedora no local onde se 
encontrar o veiculo, sendo os prazos contados sempre a partir da comunicação ei licitante 
vencedora pela  Camara  Municipal de Araguaína - TO. 
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5.19. A licitante vencedora deverá programar-se para prestar periodicamente os serviços 
de manutenção preventiva dos veículos, de acordo com as normas do fabricante. Nada 
obstante a programação da licitante vencedora, esta deverá providenciar a execução 
dos serviços acima descritos, inclusive os de manutenção corretiva sempre que for 
solicitado pela  Camara  Municipal de Araguaína - TO. 

5.20. A licitante vencedora  sera  responsável por todas as despesas decorrentes da 
prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, assim como por todas as 
despesas em razão da utilização de reboque e pelas de franquia na hipótese de 
ocorrência de quaisquer dos eventos mencionados neste Edital, com exceção de 
lavagens de veículos, e remendos de pneus. 

5.21. A licitante vencedora poderá ser reembolsada dos pagamentos efetuados em 
razão da ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas abaixo e, ainda, do pagamento 
de multas pela infração de lei e/ou regulamento de transito, nos seguintes casos: 

5.21.1. Despesas derivadas dos serviços de manutenção preventiva e corretiva - no caso 
de se comprovar que a necessidade desses serviços foi provocada em virtude de mal uso 
ou uso indevido do veiculo, por parte do Servidor da  Camara  Municipal de Araguaina. 

5.21.2. Despesas originadas do pagamento de franquia - até o percentual máximo de 10% 
(dez por cento) do total das despesas, exclusivamente no caso de se comprovar que o 
evento ocorreu por culpa do servidor da  Camara  Municipal de Araguaina. 

5.21.3. Despesas oriundas do pagamento de multas - no caso de se comprovar que sua 
aplicação deu-se por culpa do servidor da  Camara  Municipal de Araguaina. 

5.22. A FORNECEDORA somente poderá ser reembolsada das despesas referidas após a 
verificação da competência e da identificação do responsável, sem prejuízo dos 
procedimentos recursais, bem como somente  sera  reembolsada da despesa após a 
identificação do veiculo, data e hora de sua situação. 

5.23. Uma vez constatado o direito de ser reembolsada das despesas acima referidas, a 
licitante vencedora deverá apresentar a cópia do comprovante do seu pagamento 
juntamente com sua fatura mensal. 

5.24. A fiscalização efetuada pela  Camara  Municipal de Araguaina não exclui nem reduz 
as responsabilidades da licitante vencedora perante a  Camara  Municipal de Araguaina 
e/ou terceiros, em nada restringindo a responsabilidade única, integral e exclusiva da 
licitante vencedora no que concerne à execução do objetivo deste e as suas 
consequências e implicações próximas ou remotas. 
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5.25. A licitante vencedora deverá credenciar, por escrito, junto à Câmara Municipal de 
Araguaina, um representante com poderes para tomar quaisquer providências relativas 
ao contrato derivado da presente licitação, fornecendo, inclusive, número de telefone a 
ser utilizado em casos de emergências. 

5.26. A licitante vencedora deverá apresentar ao Fiscal do Contrato da Câmara 
Municipal de Araguaina, oportunamente, por ocasião do inicio da execução do objeto 
da licitação, um cadastro de informações contendo a identificação completa dos 
veículos que serão fornecidos para a locação, no qual deverá constar: 

5.26.1. Modelo do veiculo; 

5.26.2. Ano de fabricação do veiculo; 

5.26.3. Número da placa e do renavan do veiculo; 

5.26.4. Copia do CRLV - Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos; 

5.26.5.Copia da comprovação do pagamento do IPVA e do Seguro Obrigatório do 
veiculo, relativos ao ano vigente; 

5.27. Durante a execução do objeto da licitação fica reservada ao Órgão Fiscalizador 
da Câmara Municipal de Araguaina a autonomia para resolver, dirimir e decidir todos e 
quaisquer casos ou dúvidas que venham a surgir e/ou fugir da rotina, ou que não tenham 
sido previstos no presente Edital e seus Anexos. 

5.28. A licitante vencedora deverá providenciar a imediata correção de quaisquer 
deficiências apontadas pela Fiscalização da Câmara Municipal de Araguaina relativas 
execução do objeto da licitação. 

5.29. Qualquer comunicação da Fiscalização da Câmara Municipal de Araguaina 
licitante vencedora deverá merecer resposta conclusiva e por escrito no prazo máximo de 
48 (quarenta e oito) horas a contar do seu recebimento, submetendo - se, a licitante 
vencedora, as sanções e penalidade cabíveis, caso tal determinação não seja cumprida. 

5.30. Os danos e/ou prejuízos que venham a ocorrer serão ressarcidos à Câmara 
Municipal de Araguaina no prazo estipulado na notificação administrativa à licitante 
vencedora, sob pena da multa. 	 eg, 

5.31. Os veículos fornecidos pela licitante vencedora, bem como os demais serviços 
incluídos no objeto da licitação e o material utilizado na sua execução, estarão sujeitos 
aceitação pela Fiscalização da Câmara Municipal de Araguaina, ao qual caberá o direito 
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de recusa caso os mesmos não estejam de acordo com as especificações constantes do 
presente Edital e seus Anexos, ou caso se constate a exigência de vícios ou defeitos no 
todo ou em parte da execução do objeto desta licitação. 

5.32. 0 aceite da execução do objeto da licitação será formalizado pela Fiscalização da 
Câmara Municipal de Araguaina, através da aposição do Atesto de Aceite na respectivas 
Notas Fiscais. 

5.33. Nada obstante aceitação dos veículos e/ou dos serviços, incluindo o material 
utilizado na sua execução, mediante a emissão do Atesto de Aceite, ficará a licitante 
vencedora obrigada a garantir a perfeita execução do objeto da licitação, nos termos da 
legislação civil, penal e profissional, das disposições constantes do presente Edital e seus 
Anexos, e, no que couber, da sua proposta de pregos. 

5.34. A entrega dos veículos à Câmara Munidipal de Araguaina será feita no prazo 
máximo de 08 (horas) contados da data da emissão da requisição. Quaisquer tolerâncias, 
concessões ou liberalidades da Câmara Municipal de Araguaína para com a licitante 
vencedora, quando não manifestadas por escrito, não constituirão precedentes 
invocáveis por esta e não terão o poder de alterar as obrigações pactuadas neste Edital 
e no decorrente Contrato. 

6. CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

6.1.1. Pagar o preço dos serviços efetivamente prestados nos casos e condições previstos 
no Termo de Referência; 

6.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços prestados pela CONTRATADA. 

6.1.3. Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento 
das formalidades legais. 

6.1.4. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do CONTRATO. 

6.1.5. Notificar por escrito e com antecedência, quaisquer débitos porventura existentes 
(multas, danos causados e outros). 

7. CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

7.1. Os serviços, objeto deste Termo de Referência, deverão ser faturados mensalmente 
e as faturas deverão ser emitidas em nome da Câmara Municipal de Araguaina -- TO, e 
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requisições devidamente atestadas, e pagas até o 30° (trigésimo) dia subseqüente 
prestação do serviço, mediante apresentação de documento fiscal próprio e 
comprovantes de quitação de todas as obrigações fiscais exigidas no Contrato. 

7.2. 0 pagamento será efetuado mediante apresentação das certidões de 
regularidade Fiscais e Trabalhistas da licitante vencedora, sendo motivo de rescisão 
contratual o desatendimento destes itens. 

7.2.1. Certidão de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de 
Regularidade Fiscal (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br) 
ou do documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo 
de validade em vigor; 

7.2.2. Certidão de Regularidade fiscal com a Fazenda Federal, por meio de Certidão 
Negativa de Débito da Divida Ativa da Unido expedida pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (www.pgfn.fazenda.gov.br) e Quitação de Tributos e Contribuições 
Federais, expedidas pela Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br); ou Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e d Divida Ativa da Unido, a 
qual foi unificada com a Certidão de Seguridade Social do Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS; 

7.2.3. Certidão de Regularidade fiscal com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão 
Negativa de Débito em relação a tributos estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria da 
Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da Contratada; 

7.2.4. Certidão de Regularidade fiscal com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão 
Negativa de Débito em relação a tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do 
domicilio ou sede da Contratada; 

7.2.5. Certidão de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por 
meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior 
do Trabalho (www.tst.jus.br/certiddo),  conforme Lei n° 12.440/2011 e Resolução 
Administrativa  1ST  n° 1470/2011; 

7.3. A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada 
procrastinação em apresentá-los é causa de rescisão do contrato. 

7.4. 	Em caso de irregularidade fiscal, a Câmara Municipal de Araguaina - TO notificará 
a empresa CONTRATADA para que sejam sanadas as pendências no prazo de 05 (cinco) 
dias, prorrogáveis por igual período. Findo este prazo sem que haja a regularização por 
parte da empresa vencedora, ou apresentação de defesa aceita pela Câmara Municip 
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de Araguaina - TO, estes fatos, isoladamente ou em conjunto, caracterizarão 
descumprimento de cláusula do edital, e estará o Contrato e/ou outro documento 
equivalente passível de rescisão e a adjudicatária sujeita às sanções administrativas 
previstas neste Edital. 

7.5. Na Ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o 
prazo estipulado no item 10.4, passará a ser contado a partir da data de sua 
reapresentagdo. 

7.6. A devolução de fatura não aprovada pela Câmara Municipal de Araguaina - to 
não servirá de motivo para que a CONTRATADA suspenda os serviços ou deixe de efetuar 
o pagamento devido a seus empregados. 

7.7. 	A(s) nota(s) fiscal(is) será(ão) conferida(s) pelo responsável designado para o 
acompanhamento e recebimento dos serviços. 

7.8. A Câmara Municipal de Araguaina - TO, poderá sustar o pagamento de qualquer 
fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

7.8.1. Descumprimento de obrigação relacionada com o objeto contratado: 

7.8.2. Débito da CONTRATADA com a Câmara Municipal de Araguaina - TO, proveniente 
da execução do contrato(s); 

7.8.3. Não cumprimento das obrigações, hipótese em que o pagamento ficará retido até 
que a CONTRATADA atenda à cláusula infringida; 

7.8.4. Obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam 
prejudicar a Administração; 

7.8.5. Paralisação do objeto contratado por culpa da CONTRATADA. 

7.8.6. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 
que isso gere direito ao pleito de reajustamento de pregos ou correção monetária 
(quando for o caso). 

8. CLAUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 
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8.1. 	Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua 
assinatura, condicionando a sua eficácia a publicação no órgão de imprensa oficial, 
podendo ainda ser prorrogado de acordo com o  Art.  57 da Lei 8.666/96. 

9. CLAUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. 	Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar cli licitante vencedora as seguintes sanções: 

9.2. 	Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública: 

9.2.1. Por 06 (seis) meses: quando incidir em atraso no cumprimento do objeto da 
licitação; 

9.2.2. Por 01 (um) ano: na execução em desacordo com o exigido em contrato; 

9.2.3. Pelo prazo de até 05 (cinco) anos, em conformidade com o artigo 7° da Lei Federal 
n° 10.520/2002: Ficará impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal 
ou Municípios e  sera  descredenciado no cadastro de fornecedores deste Município, 
garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas 
neste Edital e no contrato e das demais cominagões legais o licitante que: 

9.2.3.1. 	Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

9.2.3.2. 	Comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude fiscal; 

9.2.3.3. 	Ensejar retardamento da execução de seu objeto; 

9.2.3.4. 	Não mantiver a proposta; 

9.2.3.5. 	Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

9.2.3.6. 	Não honrar o conteúdo da proposta ofertada. 

9.3. 	Pela inexecução total ou parcial do contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93 sem 
prejuízo das sanções elencadas nos artigos 81 a 88, a CONTRATADA sujeitar-se-6 as 
seguintes penalidades, a ser aplicada pela autoridade competente, garantida prévia e 
ampla defesa: 

9.3.1. Advertência, a ser aplicada sempre por escrito. 

9.3.2. Multa, a ser aplicada sobre o valor total do fornecimento de: 
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9.3.2.1. 	0,2% (dois décimos por cento) ao dia, por cada dia de atraso na entrega do 
material ou no descumprimento das obrigações assumidas, até o 150  dia (décimo quinto) 

dia; 

9.3.2.2. 	0,5% (meio por cento) ao dia, a partir do 16° (décimo sexto) dia de atraso na 
entrega do material e/ou no descumprimento das obrigações assumidas; 

9.3.2.3. 	Multa de até 20% (vinte por cento) no inadimplemento total da entrega do 
material e/ou descumprimento das obrigações assumidas. 

9.3.3. Suspensão do direito de licitar e contratar com entidades da Administração Pública. 

9.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com entidades da 
Administração Pública. 

9.4. As sanções previstas no presente item deste edital poderão ser aplicadas 
conjuntamente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

9.5. 	Independentemente das sanções retromencionados a licitante ficará sujeita, ainda, 
composição das perdas e danos causados  el  Administração e decorrentes de sua 

inadimplência, bem como arcará com a correspondente diferença de pregos verificada 
em nova contratação realizada, na hipótese de os demais classificados não aceitarem a 
contratação pelos mesmos pregos e prazos fixados pelo inadimplente. 

9.6. Sem prejuízo das penalidades previstas nos itens anteriores, o Pregoeiro poderá 
desqualificar a licitante ou desclassificar a proposta comercial, bem assim a Câmara 
Municipal de Araguaina poderá rescindir o contrato, sem que isto gere direito indenizatório 
ou de reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstância que desabone a 
idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de 
produção da licitante. 

9.7. 	A licitante que injustificadamente e infundadamente se insurgir contra a decisão do 
Pregoeiro ou autoridade superior, quer por meio de interposição de recurso administrativo 
ou ação judicial, fica, desde logo, ciente que, coso o seu pedido seja indeferido, poderá 

ser acionada judicialmente para reparar danos causados a  Camara  Municipal de 
Araguaina, em razão de sua ação procrastinatória. 

,e' 

9.8. 	Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita ais 
penalidades previstas na Lei Federal n° 8.666/93, alterações e demais legislações aplicáveis 

matéria. 
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10. CLAUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

10.1. 0 presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação 
judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização 
quando: 

10.1.1. Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 

10.1.2.Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia ou expressa 

anuência da CONTRATANTE. 

10.2. 0 presente contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, quando atendidas  Cis  

conveniências do  Camara  Municipal de Araguaina e o interesse público, bem como a 
disponibilidade de recursos financeiros, tendo a CONTRATADA o direito a receber do 
CONTRATANTE o valor correspondente à execução efetuada até aquela data. 

10.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de, no caso de não cumprimento do contrato 
a contendo, transferi-lo a terceiros ou a executá-lo diretamente, sem que a CONTRATADA 
caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial. 

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO GESTOR DO CONTRATO 

11.1. Fica nomeado como Gestor (a) do presente instrumento contratual a Sr. (a) 
(qualificar), conforme Portaria n°, de 	/ 	/2021. 

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

12.1. Caberá a CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida deste 
instrumento de contrato e seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal, conforme 
estabelece o  art.  61, parágrafo único, da Lei Federal n° 8.666/93. 

13. CLAUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO 

13.1. Consideram-se integrante do presente instrumento contratual, os termos do Edital 
Pregão Presencial n° 007/2021 e seus anexos, a proposta da CONTRATADA, no que couber, 
e demais documentos pertinentes, independentemente de transcrição. 

14. CLAUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO 

14.1.  Fica eleito  o  foro da cidade  de Araguaina - TO  para dirimir todas  as  questões 
oriundas deste contrato não resolvidas na esfera administrativa, com renúncia  de  qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.  E  assim, por estarem justos, combinados  cá 

lot 



Rua das Mangueiras, 10- Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho 
Frv-,.• /AM 	1 A_nAns:k -  (FP  77An4-1 1( -Arr-ini !nine, - Tnr-nntinc 

ESTADO DO YOCANTiNS -.PuDER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capita! Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15.-  MAT.  1NSS 08.021.10024-03 

contratados, as partes assinam este instrumento em duas (02) vias de igual teor, na 

presença das testemunhas, que também o assinam. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um  so  efeito, às quais, depois de 
lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. 

Araguaina/TO, aos 	de 	de 2021.  

Camara  Municipal de Araguaina/TO  
Gideon  da Silva Soares 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaina 
Contratante 

(nome da empresa) 
CNPJ n° 

(nome do representante) 
Contratada 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 	  
CPF: 	 
NOME: 	  

NOME: 	  
CPF: 	  
NOME: 	  
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