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 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2022PMC 
 
 

O MUNICÍPIO DE CAMPESTRE/AL, com sede na Rua Edson da Gama Peixoto, s/n - 
Centro, Campestre/AL, torna público para conhecimento dos interessados que na data e 
horário indicados realizado em sessão pública, por meio da internet, através do site 
www.bnc.org.br, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo menor preço, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O 
procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto Municipal nº 
006/2017, à Lei Complementar nº 123, de 2006, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa 
do Consumidor, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação 
correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

 
 
Data da Abertura do Pregão Eletrônico n° 006/2022: 10h00min do dia 02 de agosto de 2022, 
 
julgamento: menor preço 
 
Recebimento das Propostas a partir do dia 21 de julho de 2022 às 10h00min até o dia 02 de 

agosto de 2022, às 09h30min. 

Início da sessão de disputa de preços: 02 de agosto de 2022 às 10h00min 
 
Tempo da disputa: Definido pelo Pregoeira no ato do certame.  
site www.bnc.org.br, 

 
1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto desta licitação é Aquisição de material permanente sendo aquisição de 
veiculos leves, utilitário, pesado e motocicletas, 0(zero) km, para atender as 
necessidades das secretárias  do Município de Campestre conforme termo de referência 
e neste Edital eseus Anexos. 

1.1.1. Fundo municipal de Saúde 

1.1.2. Fundo Municipal de Educação 

1.1.3. Fundo Municipal de Assistencia social 

 
1.2. A licitação será subdividida em itens, constante do Termo de Referência, facultando-
se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse; deverá, porém, 
oferecer proposta para todos os itens que compõem cada item em que pretende 
competir. 

 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

http://www.bnc.org.br/
http://www.bnc.org.br/
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1.4. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 
1.4.1. ANEXO I - Termo de Referência 

 

1.4.2. ANEXO II –  Minuta de Contrato 

 
1.4.3. ANEXO III - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor 
(Lei nº 9.854/99) 

 
1.4.4. ANEXO IV - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de 
habilitação (inciso VII do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002) 

 
1.4.5. ANEXO V - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno 
porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007 

 
1.4.6. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; 

 
1.5. Poderá utilizar-se d0 Contrato, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração 
que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, 
desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber,as 
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
1.5.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Contrato, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos 
quantitativos registrados em Ata, desde que este não prejudique asobrigações 
anteriormente assumidas. 

 
1.5.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados 
na Contrato. 

 
1.5.3. O quantitativo decorrente das adesões à contrato não poderá exceder, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na contrato para o 
órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

 
1.5.4. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a 
responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o 
fatoao órgão gerenciador. 
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2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. O processamento desta licitação será realizado sempre em SESSÃO PÚBLICA 
ONLINE via site www.bnc.org.br, sendo iniciado na data, no horário e no endereço 
eletrônico indicados no preâmbulo, nos termos fixados neste Edital e seus anexos. 

 
2.2. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade 
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, 
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes 
deste Edital e seus Anexos. 

 
2.3. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

 
2.3.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, 
judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial; 

 
2.3.2. Em dissolução ou em liquidação; 

 
2.3.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a 
Administração, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993; 

 
2.3.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Administração Pública, 
nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002; 

 
2.3.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de 
sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos 
termos do artigo 72, 
§ 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998; 

 

2.3.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública; 

 
2.3.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

 
2.3.8. Estrangeiras que não funcionem no País; 

 
2.3.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º 
da Lei nº8.666, de 1993. 

 
2.4. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 
licitante. 

 
2.5. Em se tratando de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP), deverá ser apresentada também a certidão expedida pela Junta 
Comercial ou pelo 
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Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 
condição de ME ou EPP, dentro do prazo de validade previsto na própria 
certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60(sessenta) dias 
contados da data da sua apresentação, sob pena de não usufruir do 
tratamentodiferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, e 
declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006, (alterada pela Lei Complementar 147/2014), 
afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipótesesdo § 4º do 
art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006,(alterada pela Lei Complementar 
147/2014), devidamente assinada pelo Representante legal da empresa, 
conforme modelo que segue em Anexo ao Edital; 

 
3. DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante oude seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes a este Pregão. 

 
3.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedordo sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 

 
3.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso 

 
3.4. Qualquer declaração, informação ou documento falso anexado ao sistema sujeitará 
o licitante às sanções administrativas previstas neste Edital, sem prejuízo de eventuais 
consequências de natureza civil e criminal. 

 
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente comos documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 
com a descrição do objeto ofertadoe o preço, até a data e o horário estabelecidos 
para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 
4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
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4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão. 
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4.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 
4.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos 
de negociação e julgamento da proposta. 

 
4.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso 
público após o encerramento do envio de lances. 

 
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 

 
5.1.1. Valor unitário; 

 
5.1.2. Marca; 

 
5.1.3. Modelo e/ou fabricante; 

 
5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

 
5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

 
5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua apresentação. 

 
5.6. O licitante deverá declarar, quando necessário, para cada item, em campo próprio 
do sistema BNC, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos 
critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência. 

 
5.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas vigentes, quando participarem de licitações públicas; 

 
5.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
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contratados pode ensejar a fiscalização dos órgãos competentes e, após o devido 
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção 
das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 
IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES 
 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 
na data, horário e local indicados neste Edital. 

 
6.2. A pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 
Termo de Referência. 

 
6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

 
6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 
6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 

 
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a pregoeira 
e os licitantes. 

 
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 
recebimento e do valor consignado no registro. 

 
6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

 
6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 
6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 
e registrado pelo sistema. 

 
6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 
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aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 
deverá ser de R$ 50,00 (cinquenta). 

6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

 
6.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 
com lance final e fechado 

 
6.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo 
o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
6.12 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autorda oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 
será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
6.13 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 
6.14 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 
6.15 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em 
até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 
6.16 Poderá a pregoeira , auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 
reinício daetapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 
atender às exigências de habilitação. 

 
6.17 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 
6.18 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 
6.19 No caso de desconexão com a pregoeira , no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, osistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances. 

 
6.20 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo 
superior adez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela pregoeira aos participantes, 
no sítio eletrônico utilizado paradivulgação. 
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6.21 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital 

e 
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seusanexos. 

 
6.22 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 
6.23 Uma vez encerrada a etapa de lances, será verificado o porte da entidade 
empresarial, conforme cadastro prévio realizado pelo licitante. O sistema identificará em 
coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto 
nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006. 

 
6.24 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou 
melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

 
6.25 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática paratanto. 

 
6.26 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 
ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior. 

 
6.27 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 

 
6.28 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação 
ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as 
propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

 
6.29 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 
fechado. 

 
6.30 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens produzidos: 



 

ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE 
Rua do Comércio, s/n | Centro | CEP 57.968-000 | CNPJ nº 01.631.604/0001-07| Fone: (82) 3257.3356 

 

 
 
 
 

6.31 no país; 

 
6.31.1 por empresas brasileiras; 

 
6.31.2 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

 
6.31.3 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

 
6.32 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas. 

 
6.33 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital. 

 
6.33.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

 
6.33.2 A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

 
6.34 Após a negociação do preço, a pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento 
da proposta. 

 
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

7.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 
no Decreto n.º 14.647/2020. 

 
7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior 
ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar 
preço manifestamente inexequível. 

 
7.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações 
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de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade 
da remuneração. 

 
7.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 
indícios que fundamentam a suspeita; 

 
7.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

 
7.5. A pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 
viae- mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

 
7.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela pregoeira por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela 
pregoeira . 

 
7.6.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela pregoeira , destacam-se os 
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 
catálogos,folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 
por outro meio e prazo indicados pela pregoeira , sem prejuízo do seu ulterior envio 
pelo sistema eletrônico, sobpena de não aceitação da proposta. 

 
7.7. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação 
da margem de preferência, a pregoeira solicitará ao licitante que envie imediatamente, 
por meio eletrônico, o documento comprobatório da caracterização do produto 
manufaturado nacional, podendo, se necessário, ocorrer o encaminhamento por via 
postal. 

 
7.8. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não 
atenderaos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, 
não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis. 

 
7.8.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas 
serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 

 
7.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a pregoeira examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 
7.10. Havendo necessidade, a pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para a sua continuidade. 

 
7.11. A pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 
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ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção 
de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste 
Edital. 

7.11.1. Também nas hipóteses em que a pregoeira não aceitar a proposta e 
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 
melhor. 

 
7.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 

 
7.12. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a pregoeira passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida, se for o caso. 

 
7.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
8. DA HABILITAÇÃO 

 

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentorda proposta classificada em primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual 
descumprimentodas condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros: 

 
8.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mediante os seguintes 
cadastros: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/; 

 

8.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 
8.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas. 

 
8.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 
linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

 
8.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

 
8.1.3. Constatada a existência de sanção, a pregoeira reputará o licitante inabilitado, 
por falta de condição de participação. 

 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/%3B
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8.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 
de 2006,seguindo- se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 

8.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados, o licitante seráconvocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, 
no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
8.3 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 
8.4 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e seo licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 
8.5 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 

de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 
centralização do recolhimento dessas contribuições. 
8.6 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
8.7 Habilitação jurídica: 

 

8.7.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 
8.7.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 
8.7.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 
documento comprobatório de seus administradores; 

 
8.7.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 
filial ou agência; 

 
8.7.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 
seus administradores; 

 
8.7.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a 
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o 
registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

 
8.7.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
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decreto de autorização; 
8.7.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ouda consolidação respectiva; 

 
8.8 Regularidade fiscal e trabalhista: 

 

8.8.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

 
8.8.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual 

 
8.8.3 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentaçãode certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

 
8.8.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede 
do licitante; 

 
8.8.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede 
do licitante; 

 
8.8.6 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 
8.8.7 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 
8.8.8 Sob pena de inabilitação, as certidões relativas à regularidade fiscal deverão 
ter sido expedidas a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua 
apresentação, quando estas não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão 
competente expedidor; 

 
8.8.9 caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 
Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 
8.8.10 caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

8.9 Qualificação Econômico-Financeira. 
 

8.9.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, 
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ou de execução patrimonial, conforme o caso, ou de seu domicílio, dentro do prazo de 
validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 
(trinta) dias contados da data da suaapresentação; 

 
8.9.1.1 O licitante que esteja em processo de recuperação judicial, deverá 

apresentar autorização do juízo competente para sua participação em 
processo licitatório.; 

 
8.9.2 Comprovação de que possui capital social mínimo equivalente a 10% (dez 
por cento) do valor total ofertado, através de certidão expedida pela Junta Comercial da 
respectiva sede ou Contrato Social. 

 
8.10 Qualificação Técnica 

 

8.10.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 
pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado. 

 
8.11 Documentos complementares 

 

8.11.1 Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 
menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 
2002, conforme modelo anexo a este Edital. 

 
8.11.2 Declaração que cumpre os requisitos de habilitação, conforme modelo 
anexo a este Edital. 

 
8.12 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte 
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 
8.12.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 
posterior à fase de habilitação. 

 
8.13 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada 
comomicroempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência 
de algumarestrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério 
da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 

 
8.14 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa 
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação 
fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 



 

ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE 
Rua do Comércio, s/n | Centro | CEP 57.968-000 | CNPJ nº 01.631.604/0001-07| Fone: (82) 3257.3356 

 

 
 
 

 
8.15 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a 
pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

 
8.16 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital. 

 
8.17 Em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrênciado empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 
8.18 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em 
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, 
isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver 
concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das 
sanções cabíveis. 

 
8.18.1 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 
inabilitação recairá sobre o(s) item(s) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) 
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

 
8.19 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 

 
8.20 Após a declaração de vencedor e ultrapassada a fase recursal a empresa 
vencedora deverá postar ou protocolar pessoalmente junto à CPL envelope 
contendo os documentos originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, ou 
por servidor da Administração, desde que conferido (s) com o original, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, noprazo de até 01 (um) dia 
útil, caso as documentações apresentadas na plataforma não estejam 
autenticadas. 

 

8.20.1 Os documentos acima exigidos são aqueles que necessitam de 
autenticação, exceto àqueles com autenticação digital por cartório ou emitidos 
pela internet já cadastrados no sistema. 

 
8.20.2 Caso a empresa não encaminhe os documentos originais no prazo 
estabelecido o mesmo será desclassificado e será chamado o licitante da 
ordem de classificação. 

 
8.20.3 Os documentos originais deverão ser endereçados a Sede da Comissão 
Permanentede Licitação localizada na Rua Edson da Gama Peixoto, s/n – 
centro - Campestre/AL. 
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9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 
prazo de 02(duas) horas, a contar da solicitação da pregoeira , no sistema 
eletrônico e deverá: 

 
9.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

 
9.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 
parafins de pagamento. 

 
9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 
no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for 
o caso. 

 
9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 
9.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

 
9.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 
9.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento 
a mais deum resultado, sob pena de desclassificação. 

 
9.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 
vínculo à proposta de outro licitante. 

 
9.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
10. DOS RECURSOS 

 

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 
será concedidoo prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante 
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

 
10.2. Havendo quem se manifeste, caberá aa pregoeira verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 
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10.2.1. Nesse momento a pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificaráas condições de admissibilidade do recurso. 

 
10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 

 
10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa de seus interesses. 

 
10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 
10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

 
11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

 
11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 
11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

 
11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão 
reaberta. 

 
11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, 
fac- símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

 
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da 
pregoeira 

, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 
decisão dos recursos apresentados. 
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12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 

 
13. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

 

13.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão manifestar-se no 
próprio sistema quanto ao interesse de participar do cadastro de reserva, reduzindo, 
ainda, seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado e anexando 
proposta readequada ao sistema. 

 
13.1.1. A manifestação do licitante como interessado no cadastro de reserva, na 
ata da sessão, torna o licitante vinculado a futura contrato para todos os fins e efeitos. 

 
13.1.2. Os licitantes que se manifestarem como interessados no cadastro de reserva, 
terão que atender aos requisitos de habilitação constantes no item 9 deste edital. 

 
13.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado 
do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

 
13.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao 
do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta 
individual apresentada durante a fase competitiva. 

 
13.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine 
a ata ou tenha seu registro cancelado. 

 
14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

14.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de 
suaassinatura. 

 
15. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO 

 

15.1. A alteração da Contrato e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão à 
disciplina do Decreto federal, conforme previsto na Minuta de Ata anexa ao Edital. 

 
16. DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 

 

16.1. A contratação com fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, 
será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho 
de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no 
artigo 62 daLei nº 8.666, de 1993. 

 
16.1.1. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital 
e da Contrato, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no 
respectivo pedido de contratação. 
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16.2. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado no sistema para, a cada 
contratação, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou 
instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Contrato. 

 
16.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do fornecedor e aceita pela Administração. 

 
16.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 
16.3.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

 
16.4. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

 
16.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

 
16.6. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um 
representante da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as 
ocorrências e as deficiências 

verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo 
dando ciência à Administração. 

 

17. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
 

17.1. Cada contratação firmada com a fornecedora terá vigência de acordo com as 
disposições definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão 
deste, pelo prazo de até 31 de dezembro, a partir da data da assinatura ou retirada do 
instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
18. DO PREÇO 

 

18.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 

 
19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

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

 
20. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
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20.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de 
Referência e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso. 

 
21. DO PAGAMENTO 

 

21.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada. 

 
21.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da 
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

 
21.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das 
obrigações assumidas. 

 
21.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 
21.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção 
das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, 
autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

 
21.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 
depósitoem conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 
Contratada, ou poroutro meio previsto na legislação vigente. 
21.5.1. Caso a empresa não apresente conta bancária na mesma instituição financeira 
da Secretaria responsável pelo pagamento, a empresa arcará com as despesas 
referente a taxa de TED/DOC. 

21.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

 
21.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

 
21.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para 
o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, 
aplicando-se a seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 



 

ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE 
Rua do Comércio, s/n | Centro | CEP 57.968-000 | CNPJ nº 01.631.604/0001-07| Fone: (82) 3257.3356 

 

 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente 

devidoI = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a 
data do efetivo pagamento 

 

VP = Valor da Parcela em atraso 
 

22. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

22.1. Os recursos para a aquisição do objeto do presente, de acordo com os quantitativos 
efetivamente contratados, possuem dotação orçamentária, no momento oportuno, por 
se tratar de ata de Registro de Preços  

  
23. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

23.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei   nº 10.520, de 2002, a 
licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

 
23.1.1. Não assinar a Contrato, ou não assinar o contrato, quandoconvocada 
dentro do prazo de validade da proposta ou da Contrato; 

 
23.1.2. Apresentar documentação falsa; 

 
23.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

 
23.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

 
23.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

 
23.1.6. Cometer fraude fiscal; 

 
23.1.7. Fizer declaração falsa; 

 
23.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame. 

I = 
  (6 / 100) 

365 
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23.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 

 
a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

 
b. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo 
de até cinco anos; 

 
23.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

 
23.3. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão 
previstas no Termo de Referência. 

 
23.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimentoprevisto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
23.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
àAdministração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 
23.6. As multas serão recolhidas em favor da Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa e cobradas judicialmente. 

 
23.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou,no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras 
medidas cabíveis. 

 
24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

24.1. Até três dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer 
licitante poderá solicitar esclarecimentos ou providências ao ato convocatório do pregão. 

 
24.1.1. A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

 
24.2. Até três dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer 
licitante poderá impugnar o ato convocatório do pregão. 

 
24.2.1. Caberá aa pregoeira , auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital 
e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 
da data de recebimento da impugnação. 
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24.2.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das 
modificações no Edital. 

 
24.3. Serão admitidos recursos, pedidos de esclarecimentos e impugnações enviados 
através do sistema eletrônico (BNC), devendo os mesmos serem apresentados por 
escrito, instruídos com osdocumentos necessários ao seu conhecimento devidamente 
anexados. 

 
24.3.1. Os mesmos, por impossibilidade de serem enviados pelo sistema eletrônico, 
poderão ser enviados através de e-mail licitacao@campestre.al.gov.br ou através do 
protocolo geral do Prefeitura. 

 
24.4. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 
das propostas. 

 
24.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, 
desde que não haja comunicação da pregoeira em contrário. 

 
24.6. É facultada aa pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessãopública. 

 
24.7. No julgamento da habilitação e das propostas, a pregoeira poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado no sistema e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 
24.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 
24.8.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a 
aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições. 

 
24.9. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá 
revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e 
devidamente fundamentado. 

 
24.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

mailto:licitacaosmc@gmail.com
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propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

24.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 
de expediente na Administração. 

 
24.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 
princípios da isonomia e do interesse público. 

 
24.13. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
24.14. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital, salvo em virtude de força 
maior ou caso fortuito, aceitável a juízo da pregoeira ; 

 
24.15. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que 
compõem o processo, prevalece a previsão do Edital. 

 
24.16. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no 
endereço constante no preâmbulo, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 13 horas. 

 
24.16.1. O Edital também poderá ser disponibilizado por meio eletrônico, através de 
solicitação enviada ao e-mail: licitacao@campestre.al.gov.br, que será atendida em 
até 24 (vinte e quatro) horas, devendo a referida solicitação conter todos os dados 
necessários para identificação da licitante interessada, bem como por meio do site da 
Prefeitura www.campestre.al.gov.br e pelo sistema eletrônico (BNC). 

 

24.17. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados no órgão, situado no endereço constante no preâmbulo, nos dias úteis, no 
horário das 08 horas às 13 horas. 

 
24.18. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus 
anexos,o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos 
termos do artigo 5°, III, da Lei n° 10.520, de 2002. 

 
24.19. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 
2002, da LeiComplementar nº 123, de 2006, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa 
do Consumidor, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente. 

 
24.20. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de 
PORTO CALVO, Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer outro. 

 
Campestre /AL, 21 de julho de 2022 
 

Maria Betânia Leite Valença -Pregoeira 

mailto:licitacaosmc@gmail.com
http://www.campestre.al.gov.br/
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO. 

1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência formação de Registro de Preços para eventual e futura 
Aquisição de material permanente sendo aquisição de veiculos leves, utilitário, pesado e motocicletas, 0(zero) 
km, para atender as necessidades das secretárias  do Município de Campestre 

1.2. As especificações que deverão ser seguidas são as contidas neste Termo de Referência. 

2. DA JUSTIFICATIVA.  

A presente aquisição tem por objetivo proporcionar segurança, conforto e celeridade nas atividades 
laborais externas desempenhadas por servidores, funcionários e agentes públicos, que dependam do meio 
de transporte para locomoção. 

Adquiri-los é medida fundamental para evitar transtornos e interrupções na execução do trabalho 
desempenhado pelos seus servidores e no atendimento as necessidades dos usuários dos serviços públicos. 

Considerando o Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro 
de Preços (SRP) e as vantagens para a Administração Pública proporcionadas por esse conjunto de 
procedimentos. Neste sentido, o referido Sistema enquadra-se satisfatoriamente à presente demanda, pois   
possibilita   eficiência administrativa ao promover a redução do número de licitações e dos custos operacionais 
durante o exercício financeiro assim como otimiza os processos administrativos para contratação pela 
Administração Pública.  

O Sistema de Registro de Preços oportuniza que o orçamento seja disponibilizado apenas no 
momento da contratação realizando, assim, a vinculação dos recursos financeiros no ato da contratação.  

3. ESPECIFICAÇÕES. 

As especificações e quantidades são as seguintes: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

01 

Veículo tipo ambulância, novo, 0km, (PRIMEIRO EMPLACAMENTO em nome do orgão), 
do tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, adaptado 
para ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, na cor branca sólida, contendo: ar 
condicionado, direção hidráulica, janelas vidro jactados de correr, sinalização acústica e 
visual no teto dos veículos com sirene, divisória com janela e vidros separando a cabine 
do compartimento do paciente, assoalho com revestimento em borracha lavável e 
resistente, adesivo com sigla (ambulância) invertida e cruz, armário suspenso com portas 
de correr, maca articulada de ferro ou alumínio com 1.80m (padrão hospitalar) com cintos 
de segurança e rodas, com colchonete revestido em courvin, sirene de um tom mais 
sinalizador rotativo, ventilador, suporte para soro e plasma (duplo), suporte para 02 
cilindros de oxigênio de 7 litros, banco tipo baú para acomodação de duas pessoas 
c/assento e encosto estofados e com cinto de segurança e demais itens de fábrica e itens 
de segurança exigidos pelo Denatran. MOTORIZAÇÃO: Combustivel = Flex 
(Gasolina/Álcool); Motorização mínima 1.3 CV8V - 04 cilindros; Tipo Câmbio = Mecânico 
com 06 marchas (05 à frente e uma à ré); Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica; 
Cintos de segurança dianteiro três pontos e traseiro na maca e abdominal; Protetor de 
Carter; Inibidor de marcha à ré; Direção hidráulica; Ar condicionado; Espelhos 
retrovisores externos ambos os lados; vidros verde; ventilador oscilante no teto; Sistema 
de iluminação interna original do fabricante na cabine e no compartimento traseiro. 

UNID 03 

02 

Veículo tipo Van, novo, 0km, (PRIMEIRO EMPLACAMENTO em nome do orgão),com no 
mínimo 15 lugares, ano e modelo igual ou superior ao ano vigente, cor branca, 
combustivel a diesel, potência mínima do motor a partir de 127 cv, teto alto, com ar 
condicionado de teto, vidro elétrico nas portas dianteiras, trava elétrica, porta laterais de 
correr, bancos reclináveis, proteção demotor e câmbio, tapetes e equipamentos 

UND 02 
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obrigatório de fábrica, pneu com roda sobressalente, triângulo, chavede rodas, macaco, 
extintor de incêndio, cinto de segurança, cinto de segurança retrátil nos bancos dianteiros, 
encosto de cabeça nos bancos, retrovisor externo no lado direito e esquerdo, com todos 
os acessórios mínimosobrigatórios, conforme legislação vigente, vidros revestidos com 
película padrão, rádio mp3, luz no porta malas, luz dedireção dianteira, direção hidráulica, 
desembaçador de vidro dianteiro e traseiro. Deve acompanhar todos equipamentosde 
segurança exigidos pelo CONTRAN. 

03 

Veículo tipo passeio, novo, original de fábrica, 0km, (PRIMEIRO EMPLACAMENTO em 
nome do orgão), 04 portas, capacidade para 05 passageiros, motor 1.0 8V combustível 
flex, tração dianteira, câmbio de 05 marcha à frente e uma à ré, 04 cilindros, injeção 
eletrônica, direção hidráulica, ar condicionado, vidros elétricos dianteiros e travas 
elétricas e demais itens de série da fábrica e itens de segurança exigidos pelo Denatran. 

UND 06 

04 

Veiculo tipo caminhonete pick-up zero km (PRIMEIRO EMPLACAMENTO em nome do 
orgão), nova, cabine dupla carroceria aberta, com capacidade, no minimo, para 05 (cinco) 
passageiros, 04 (quatro) portas, com motorização minima de 2.4; tração 4x4; direção 
hidraulica; cambio automatico combustivel diesel, potencia minima de 180cv; 
arcondicionado, vidros eletricos dianteiros e trazeiros, travas eletricas, tapete de 
borracha, airbag, capacidade de carga de no minimo 1000kg. com garantia minima de 12 
meses 

UND 03 

05 

MOTOCICLETA - Zero KM (PRIMEIRO EMPLACAMENTO em nome do orgão), primeiro 
registro/emplacamento, motorização mínima de 160cc, alimentado 01 por Injeção 
Eletrônica, Combustível: Gasolina ou Etanol, sistema de partida elétrica, altura mínima 
de 1150 mm, distância mínima do solo: 220 mm, altura do assento: 820 mm e freio a disco 
nas duas rodas e cor sólida a definir. 

UND 06 

06 

Veiculo tipo MICRO-ÔNIBUS DO TIPO RODOVIARIO(PRIMEIRO EMPLACAMENTO em 
nome do orgão), Especificações Mínimas - Veículo, novo, zero quilometro, com 
capacidade mínima para 35 (trinta e cinco) passageiros + motorista. Carroceria com 
estrutura de aço galvanizado com revestimento externo das laterais em alumínio. Porta 
lateral do lado direito, tipo pantográfica, com controle de abertura e fechamento 
pneumáticos controlados pelo motorista e chave na parte externa. Parede de separação 
total de acesso separando o motorista do restante do veículo. Direção hidráulica, elétrica 
ou eletro hidráulica, original de fábrica. Controles eletrônicos de frenagem, estabilidade, 
tração dentre outros, conforme normatização do CONTRAN. Tacômetro (conta-giros) do 
motor, indicadores de nível de combustível e de temperatura do motor e hodômetro total 
e parcial. Ar-condicionado integrado de fábrica com saídas distribuídas pelo veículo, 
dimensionado para proporcionar uma temperatura interna confortável a todos os 
passageiros,  considerando a lotação plena do veículo. Janelas laterais, padrão rodoviário 
com vidros colados, Cortina nos vidros laterais e nos vidros da cabine divisória. Saída de 
emergência no teto e nas laterais. Porta pacotes no teto sobre os bancos, dotados de luz 
de leitura e pega-mão. Bagageiro na traseira, avançado sob a última fileira de bancos, 
dotado de portas de acesso pela traseira e laterais, com sistema de tranca nas 
respectivas portas e iluminação interna. Sistema de som ambiente no salão dos 
passageiros, dispondo de SINTONIZADOR AM/FM, com sintonia digital de estações de 
rádio AM e FM, entrada USB e conectividade através de tecnologia Bluetooth para 
reprodução de mídia; sistema Wi-Fi, DVD e no mínimo 03 (três) monitores ,Iluminação 
interna de LED no salão de passageiros e cabine do motorista. Sensor de 
estacionamento, câmera de ré e aviso sonoro de deslocamento em marcha ré. Tanque 
de combustível para no mínimo 150 (cento e cinquenta) litros e indicação na tampa do 
tipo de combustível utilizado. Faróis de neblina instalados no para-choque dianteiro, 
modelo original do fabricante, Poltronas altas, tipo soft, reclináveis em no mínimo 3 (três) 
estágios, com forração em tecido automotivo original. Cintos de segurança retráteis em 
todas as poltronas. Poltrona do condutor pneumática com encosto de cabeça. Chave 
geral de energia instalada na cabine do motorista. Motor a diesel de 4 (quatro) cilindros, 
com gerenciamento eletrônico, refrigerado a água, Turbocooler e potência mínima de 162 
CV a 2.600rpm. Transmissão de pelo menos 5 (cinco) velocidades à frente e uma à ré; 
Suspensão dianteira com amortecedores telescópicos de dupla ação e mola semi-elíptica 
ou parabólica ou barra de torção e barra estabilizadora e suspensão traseira tipo feixe de 

UND 1 
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molas semi-elíptcas ou molas parabólicas, com amortecedores de dupla ação e barra 
estabilizadora; Freios de serviço a ar comprimido de 2 (dois) circuitos, a disco ou tambor 
nas rodas dianteiras e traseiras, Freio de estacionamento, com câmara de molas 
acumuladoras e freio-motor. Tacógrafo Eletrônico/Digital aferido pelo INMETRO de 
acordo com o estabelecido pelo CONTRAN, Dispositivo de Acessibilidade conforme 
normas vigentes, Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em 
conformidade com o PROCONVE. Garantia conforme termo de garantia original de 
fábrica de no mínimo 12 meses. 

 

4. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS. 

O julgamento das propostas levará em consideração o critério de menor preço por item, desde que 
atendidas todas as exigências deste Termo de Referência. 

 

5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA. 

A Constituição Federal, em seu artigo 37, XXI, expressamente dispõe que o processo de licitação 
pública somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações. 

 

6. DO LOCAL DE ENTREGA. 

Os veículos serão entregues na sede da Prefeitura Municipal de Campestre, localizada na Rua Edson da 
gama Peixoto, s/n – Centro –Campestre - AL, CEP: 57.968-000, nesta cidade, de segunda a sexta, no horário 
das 08hs às 12hs. 

 

7. PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO. 

7.1. A entrega dos veículos será de acordo com a necessidade do Órgão solicitante indicada na Ordem de 
Fornecimento. 

7.2. A empresa deverá entregar os veículos em até 90 (noventa) dias, contados a partir da data de 
recebimento da Ordem de Fornecimento. 

7.3. O recebimento dos veículos deve ser feito pelo gestor do Contrato resultante deste Termo de Referência, 
o qual   terá   a   incumbência   de, dentre   outras   atribuições, verificar   as   especificações e itens. 

7.4. O recebimento do objeto deste Termo de Referência será feito pelo gestor do   Contrato   resultante   
deste   Termo de Referência   nos   termos   do   art.   73   a   76   da   Lei   nº   8.666/93, compreendendo 
duas etapas distintas: 

a) Provisoriamente: no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação da contratada; e, 

b) Definitivamente: mediante atesto da respectiva nota fiscal, nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93, 
após decorrido o prazo fixado na alínea a anterior. 

7.5.   O   prazo   de   entrega   poderá   ser   prorrogado   por   mútuo   acordo   entre   as   partes, para 
cumprimento do objeto deste Termo de Referência. 

7.6. Logo após recebimento, o veículo será inspecionado em sua totalidade. 

7.7. Serão considerados defeitos críticos todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam de forma 
direta ou indireta alterar as características normais do veículo ou inviabilizar o seu uso nas atividades 
precípuas do Município de Campestre. 

7.8. A ocorrência de um defeito crítico implicará na devolução do veículo ao fornecedor para solução da 
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irregularidade; 

7.9. Por ocasião do recebimento do veículo será realizada inspeção para verificação dos seguintes defeitos 
críticos: 

a) existência de rugas, bolhas ou diferenças na pintura do veículo; 

b) existência de defeitos e ou incorreções nos grafismos aplicados ao veículo; 

c) aspecto geral das lanternas traseiras e dianteiras e faróis, quanto a possíveis defeitos, trincas ou 
quebras; 

d) funcionamento anormal de qualquer lâmpada; 

e) funcionamento anormal dos equipamentos e acessórios elétricos; 

f) nível de óleo do motor fora das especificações do fabricante; 

g) nível do fluído de freio no reservatório fora do estabelecido pelo fabricante; 

h) funcionamento anormal do motor do veículo; 

i) inconformidade das adaptações e dos acessórios com as especificações 

apresentadas nesta norma; 

j) existência de trincas e/ou arranhões nos retrovisores; 

k) outras irregularidades que comprometam o desempenho e funcionamento     do veículo ou que 
resultem em falha reduzindo substancialmente a utilidade da unidade de produto para ao fim a que se destina. 

7.10. em casos excepcionais, será realizada inspeção metrológica. 

 

8. SUPORTE E GARANTIA 

8.1. Os veículos deveram ter garantia do fabricante de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, sem limite de 
quilometragem; 

8.2. oferecer assistência técnica local e em rede nacional, especialmente na cidade de Campestre/Alagoas, 
que deverá ter, no mínimo, uma oficina com assistência técnica autorizada para o veículo adquirido; inclusive 
para as revisões programadas no manual do fabricante, a qual será coordenada pelo Fiscal do Contrato; 

8.2.1 a assistência técnica mencionada garantirá a manutenção preventiva e corretiva e reposição de 
peças necessárias, desde que não seja constatado mau uso; 

8.2.2 quando solicitada, a Contratada deverá indicar a concessionária e/ou oficina credenciada que 
prestará o serviço de manutenção durante o período de garantia; 

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 

9.1. O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Campestre, em moeda corrente nacional, por 
meio de Ordem Bancária, devendo ocorrer em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto 
deste Termo de Referência, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal devidamente atestada, 
acompanhada do Parecer de Aceitação e Aprovação dos Veículos recebidos e firmados pelo Fiscal do 
Contrato, desde que mantida situação habilitatória regular. 

9.2. As Notas Fiscais serão emitidas nominalmente em favor do Município de Campestre ou outro órgão 
indicado no respectivo contrato. 

  

10.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

10.1. Não subcontratar no todo, nem em parte o objeto deste Termo de Referência. 

10.2. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas. 
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10.3. Responder por todos os ônus referentes a entrega dos veículos, ora contratados, desde os salários dos 
seus empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham 
a incidir sobre os serviços objeto deste Termo de Referência. 

10.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou o 
Município de Campestre, em razão de acidentes ou de ação ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos 
da empresa ou de quem em seu nome agir. 

10.5. Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços e quaisquer despesas 
referentes aos objetos contratados, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e 
autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário. 

10.6. Assinar o contrato, no prazo máximo de 05 dias úteis, contados a partir da data da notificação por parte 
da administração, sob pena de decair do direito a contratação e submeter-se as cominações da Lei. 

 

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 

11.1. Emitir empenho. 

11.2. Realizar rigorosa conferência das características dos veículos recebidas, através do Gestor do Contrato, 
que terá a incumbência de, dentre outras atribuições, verificar   as   especificações   e   aferir   a   quantidade   
e   qualidade   dos   materiais efetivamente entregues. 

11.3. Efetuar o pagamento na forma convencionada no item 9. deste Termo de Referência. 

12. VIGÊNCIA. 

12.1. A vigência da Ata de Registro de Preço decorrente deste Termo de Referência será 12 (doze) meses 
contado a partir da data de sua assinatura e publicação. 

12.2. O contrato decorrente deste termo de Referência terá início na data de sua publicação e vigorará até o 
término do exercício vigente, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93. 

13. DAS SANÇÕES.  

A Contratada que, por qualquer forma, não cumprirem as normas estabelecidas no contrato celebrado 
estará sujeita, assegurados o contraditório e ampla defesa, as seguintes sanções nos termos da Lei 8666/93: 

 

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

14. FISCAL. 

Os Fiscais dos Contratos decorrentes da Ata do Registro de Preços resultante deste Termo de 
Referência, será informado no ato da contratação, com seu respectivo número de CPF e Matrícula, os quais 
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terão, entre outras, as seguintes atribuições: 

14.1. Aceitar e registrar, no processo de contratação, o preposto e seu substituto indicados pela contratada, 
em cumprimento ao disposto no art. 68 da Lei n. 8.666/93. 

14.2. Verificar, quando cabível, se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo 
com o estabelecido no instrumento contratual. 

14.3. Anotar todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário 
à regularização das faltas ou defeitos observados. 

14.4.   Comunicar   à   contratada, mediante   correspondência   juntada   aos   autos, eventuais irregularidades 
na execução do contrato, estabelecendo prazo para solução dos problemas apontados. 

14.5.   Comunicar   à   contratada   os   danos   causados   por   seus   empregados, requerendo   as 
providências reparadoras. 

14.6. Comunicar formalmente a autoridade competente o descumprimento pela contratada, das exigências 
legais e contratuais. 

14.7.   Receber   a   nota   fiscal, confrontar   os   preços   e   quantidades   nela   constantes   com   os 
estabelecidos   no   contrato, atestá-la, juntá-la   aos   autos   do   processo   administrativo, encaminhando-
o, ao Gestor   do   Órgão   demandante   para   que   este   encaminhe   à   Secretaria Municipal de Finanças 
para pagamento, observada a regularidade fiscal. 

14.8. Acompanhar à fiel execução do contrato na localidade, registrando tal fato no processo, previamente 
ao pagamento. 

14.9. Solicitar a Coordenação de Licitações a realização de nova pesquisa de preços para subsidiar a decisão 
da autoridade competente no que diz respeito à continuidade da vantajosidade apresentada pelo contrato 
vigente, ressalvadas as circunstancias consignadas no Acordão TCU1.214/2013-Plenário. 

14.10. Atestado o recebimento dos materiais e não comprovada a regularidade fiscal, o Fiscal de Contrato 
deverá encaminhar o processo ao Gestor do Órgão para que este o encaminhe à Secretaria   Municipal   de 
Finanças para   apropriação   da   despesa, retenção   dos   encargos trabalhistas, tributários e outros 
incidentes sobre a nota fiscal/documento equivalente. 

14.11. Na hipótese do item anterior, deverá o Secretário Municipal de Finanças deliberar sobre o pagamento 
e, ato contínuo, oficiar a empresa para que adote as providências necessárias para comprovação da 
regularidade fiscal sob pena de ensejar a rescisão contratual, a execução da garantia e a aplicação das 
penalidades previstas no art. 87 da Lei n. 8.666/93. 

14.12. As diligências necessárias durante a execução contratual serão encaminhadas diretamente a 
Autoridade competente para adoção das providências cabíveis. 

14.13. É, ainda, atribuição do Fiscal de Contrato: 

a) Ter total conhecimento do teor do contrato e suas cláusulas; 

b) Conhecer as obrigações da contratada em reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados; 

c) Saber   da   responsabilidade   da   contratada   pelos   danos   causados   diretamente   à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo dessa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

d) Estar ciente da responsabilidade da contratada pelas obrigações tributárias, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato; 

e) Solicitar de seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, decisões e 
providências que ultrapassarem a sua competência; 

f) Zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um comportamento ético, probo e cortês, 
considerando encontrar-se investido na qualidade de representante do Município de Campestre; 
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g) Conferir os dados das notas fiscais ou documentos equivalentes antes de atestá-las, promovendo as 
correções devidas; 

h) Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando à autoridade 
competente aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou defeitos 
observados; 

i) Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de reposição, 
destinados à execução do objeto contratado, principalmente quanto à sua quantidade e qualidade; 

j) Formalizar, sempre, os entendimentos com a contratada ou seu preposto, adotando todas as medidas 
que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais; 

k) Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual; 

l) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas atribuições, 
agindo com transparência no desempenho das suas atividades; 

m) Conhecer suas atribuições para o exercício das atividades de fiscalização; 

n) Providenciar a obtenção de esclarecimentos, auxílio ou suporte técnico, para aqueles casos em que 
tiver dúvidas sobre a providência a ser adotada; 

o) Zelar por uma adequada instrução processual, sobretudo quanto à correta juntada de documentos e 
correspondente numeração das páginas do processo; 

p) Sugerir à autoridade competente a aplicação de penalidades ao contratado quando constatado o 
descumprimento das obrigações assumidas, indicando as ocorrências conforme os termos contratuais; 

q) Verificar se a Nota de Empenho e os comprovantes de pagamento foram juntados aos respectivos 
processos; 

r) Fixar prazo em qualquer comunicação que fizer à contratada sobre problemas na execução do 
contrato, para que esta possa apresentar sua defesa prévia, em observância ao princípio constitucional 
do contraditório e da ampla defesa, que deverá ser respeitado em todas as fases do processo de 
contratação; 

s) Certificar-se, ainda, da existência da prévia emissão da nota de empenho,  assinatura do contrato e 
de outros instrumentos hábeis, publicação do extrato do contrato, verificação das exigências contratuais 
e legais para início da execução do objeto, documento (livro, arquivo eletrônico, pasta/processo, 
caderno, folhas) apropriado para Registro das   Ocorrências   durante   a   execução   do   contrato,   
como,   por   exemplo,   falhas,   atrasos   e interrupções, com termos de abertura e encerramento e 
com folhas numeradas e rubricadas pelas partes; e,  

t) Observar a ocorrência de subcontratação, quando não permitida ou, quando permitida, atentar para 
seus limites e condições. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

15.1. A Licitação poderá ser revogada por interesse do Município de Campestre/AL, em face de razões de 
interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 
mediante ato escrito e fundamentado. 

15.2. Qualquer modificação no presente Termo de Referência será divulgada pela mesma forma que se 
divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta de preços. 

15.3. A Autoridade Competente, é facultado, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos 
ou informações. 

15.4. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
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apresentados em qualquer fase da licitação. 

15.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Vence-se os prazos somente em dias de expediente normais. 

15.6. O 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 de preços. 

 

Campestre/AL, 11 de julho de 2022. 

 

 

Gilmar de Oliveira Lins 
Secretário de Administração 
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ANEXO II 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE Aquisição veículo 

CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX necessidades do 

Município de Campestre, deste Município. (ITEM(S) A 

SER(EM) CONTRATADO(S)) QUE ENTRE SI 

CELEBRAM MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, E A 

EMPRESAXXXXXXXXXX. 

 
 

 
MUNICÍPIO DE CAMPESTRE inscrito no CNPJ 
nºXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX no uso de suas atribuições legais, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº 
XXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXXX, CEP XXXX, no Município de XXXXXX, denominada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXXXX, portador(a) da Cédula de Identidade 
nº XXXX e CPF nº XXXXXX, tendo em vista o que consta no Processo nº XXXXXXXXXXXXXXX2021, 
e o resultado final do Pregão Eletrônico n° 006/2022, com fundamento na Lei nº 8.666, de 1993,e 
demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as 
condições seguintes: 

 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. O contrato tem como objeto Aquisição XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXe conforme termo 
de referência e neste Edital e seus Anexos, visando atender às necessidades do Município de 
Campestre, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e no 
Edital e seus Anexos, de acordo com os valores ofertados pela Contratada, constantes em Anexo 
deste instrumento. 

 
1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão 
Eletrônico n° 006/2022 com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA. 

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL, DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE ENTREGA DO 
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MATERIAL 

 

2.1. O material deverá ser entregue conforme local e quantidades discriminados nos pedidos de 
fornecimento. 

 
2.2. O prazo de entrega do material será de 25 (vinte e cinco) dias consecutivos ao 
recebimento da solicitação. 

 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

3.1. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo 
doEdital. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

4.1. As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo 
doEdital. 

 
5. CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

5.1. Os bens serão recebidos: 

 
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 
especificações constantes do Edital e da proposta. 

 
b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes 
do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará no prazo fixado no 
Termo de Referência. 

 
5.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 
do esgotamento do prazo. 

 
5.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas. 

 
6. CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO 

 

6.1. O valor do contrato é de R$ XXXX (XXXXXXXXXXXX). 

 
6.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais 
de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

 

7.1. O prazo de vigência do contrato será até XX de XXXX de XXXX, a partir da data da 
assinatura do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
7.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes 
à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição 
em restos a pagar. 

 
8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 

 

8.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA. 

 
8.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA. 

 
8.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

 
8.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

 
8.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta aos sítios oficiais, para verificar a 
manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, 
autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

 
8.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em 
conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro 
meio previsto na legislação vigente. 

 
8.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordembancária 
para pagamento. 

 
8.7. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

 
8.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
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concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,aplicando- se 
a seguinte fórmula: 

 

 
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente 

devidoI = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a datado 
efetivo pagamento 

 
 

VP = Valor da Parcela em atraso 

 

9. CLÁUSULA NONA – DO PREÇO 

 

9.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados em orçamento próprio para este exercício, na dotação abaixo discriminada: 

 
Funcional(is) Programática(s): 

XXXXXXXXXXXXXXXX Elemento(s) de Despesa: 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

11.1. A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor, Aline Dias Novo, designado 
gestor, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e 
de tudo dará ciência à Administração. 

 
11.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

EM = I x N x VP 

I = 
  (6 / 100) 

365 
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inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 

 

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

 
12.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado da contratação. 

 
12.2.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da Lei nº 10.520, 
de2002, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação: 

 
13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 

 
13.1.2. Apresentar documentação falsa; 

 
13.1.3. Comportar-se de modo inidôneo; 

 
13.1.4. Cometer fraude fiscal; 

 
13.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato. 

 
13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

 
b. Multa: 
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b.1. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias; 

 
b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a 
multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total 
do contrato. 

 
c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com Município de Campestre/AL, pelo 
prazo de até dois anos; 

 
d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até cinco 
anos; 

 
e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados; 

 
13.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

 
13.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar 
com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas 
ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 

 
13.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de tributos; 

 
13.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 
13.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados. 

 
13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei 
nº 8.666, de 1993. 

 
13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado àAdministração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 



 

ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE 
Rua do Comércio, s/n | Centro | CEP 57.968-000 | CNPJ nº 01.631.604/0001-07| Fone: (82) 3257.3356 

 
 
 

13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Órgão, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for 
o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

 
13.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou,no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

14.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, 
de1993: 

 
14.1.1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

 
14.1.2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

 
14.1.3. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados; 

 
14.1.4. o atraso injustificado no início do fornecimento; 

 
14.1.5. a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração; 

 
14.1.6. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
não admitidas no Contrato; 

 
14.1.7. o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

 
14.1.8. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 
67 da Lei nº 8.666, de 1993; 

 
14.1.9. a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 

 
14.1.10. a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA; 

 
14.1.11. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, 
que prejudique a execução do Contrato; 
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14.1.12. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; 

 
14.1.13. a supressão, por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do 
Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 

 
14.1.14. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior 
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à 
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação; 

 
14.1.15. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, 
decorrentes de fornecimentos, ou parcelas destes, já recebidos, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à CONTRATADA o direito 
de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a 
situação; 

 
14.1.16. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do Contrato; 

 
14.1.17. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis. 

 
14.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado 
ocontraditório e a ampla defesa. 

 
14.3. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

 
14.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nas 
cláusulas 14.1.1 a 14.1.12, 14.1.16 e 14.1.17; 

 
14.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 
conveniência para a Administração; 

 
14.3.3. judicial, nos termos da legislação. 

 
14.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
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fundamentada da autoridade competente. 

 
14.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas cláusulas 14.1.12 a 14.1.16, sem que haja culpa da 

CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 
sofrido, tendo ainda direito a: 

 
14.5.1. pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

 
14.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia 
contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a 
ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até olimite dos prejuízos 
causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento. 

 
14.7. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 

 
14.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

 
14.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

 
14.7.3. Indenizações e multas. 

 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 

 

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão 
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, na 
Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123, de 2006, 
ena Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas 
administrativas correlatas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de 
suas transcrições. 

 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na 
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo 
de 20 (vinte) dias daquela data. 

 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO FORO 

 

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Campestre, Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 
Contrato. 
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E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado 
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, 
para um só efeito. 

 
 

 
Campestre /AL, XX de XXXXXX de XXXX. 

 
 
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

Pela CONTRATANTE 

 
 
 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Pela CONTRATADA 
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ANEXO DO CONTRATO Nº º 001/2021-X 
 
 
 

Este documento é parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre Município de Campestre e 
a empresa XXXXXXXXXX, cujos itens e respectivos preços estão a seguir descritos na proposta de 
preços anexada, em face da realização do Pregão Eletrônico nº 006/2022. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Rua do Comércio, s/n | Centro | CEP 57.968-000 | CNPJ nº 30.711.612/0001-53 

 

 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO – LEI Nº 9.854/99 

(colocar em papel timbrado da licitante) 

 
 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 006/2022 

 
PROCESSO nº xxxxxxxxxxxx/2021 

 
 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
............................... (identificação da licitante) com sede na ....................................... , 

(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................ , vem através de seu representante legal 
abaixo assinado, em atenção à Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente, 
sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIII, a saber: “( ) proibição de trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze anos”, para fins de habilitação no Pregão 
Eletrônico nº 006/2022 da Prefeitura Municipal de Campestre/AL. 

 

Local e data 
 
 

 

(assinatura) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO – ART. 4º, INC. VII, DA LEI Nº 10.520/2002 

(colocar em papel timbrado da licitante) 

 
 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 006/2022 

 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 

 
............................... (identificação da licitante) com sede na ....................................... , 

(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................ , vem através de seu representante legal 
abaixo assinado, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se 
encontram dentro do Envelope de nº 02 – Documentos de Habilitação, em conformidade com o inciso 
VII, Art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação no Pregão Eletrônico nº 
006/2022 da Prefeitura Municipal de Campestre/AL. 

 
 

Local e data 
 
 

 
(assinatura) 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
OU COOPERATIVAENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI N° 11.488, DE 2007 

(colocar em papel timbrado da licitante) 

 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 006/2022 

 
DECLARAÇÃO 

 
................................... (identificação da licitante) com sede 

na 

..........................................., (endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o nº ................ , por intermédio 
de 

seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, expressamente, sob as penas da lei, 

que éconsiderada: 

□ microempresa ou empresa de pequeno porte, 

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses 

de exclusão previstas no §4º do artigo 3º do 

mesmo diploma; 

 
OU 

□ cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 15 de junho de 2007; 

 
gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar, 
para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 006/2022 da Prefeitura Municipal de 
Campestre/AL. 

 

Local e data 

 

 
(assinatura) 


