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Pregão eletrônico nº 098/2022 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o município de itajubá, por meio do pregoeiro e equipe de apoio 

nomeados por portaria 152/2022, sediado na avenida doutor jerson dias, nº. 500, bairro estiva, município de itajubá, estado 

de minas gerais, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade pregão, na forma eletrônica, com critério de 

julgamento menor preço por item, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, lei federal nº 8.666, de 21.06.93, 

do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019,decreto federal nº 3.555, de 08.08.00; lei municipal 2.712/09; decreto 

municipal nº 3.690/2005; decreto municipal nº. 4.747, de 20.06.2013; decreto municipal nº. 4.826, de 05.09.2013; lei 

complementar 147/14; decreto municipal nº 9.255 de 09.06.2022 e demais legislações pertinentes e as condições do 

presente editaldo decreto, e as exigências estabelecidas neste edital.  

 

Credenciamento:  até as 11:00 horas do dia 23/08/2022. 

Recebimento das propostas:  até as 12:00 horas do dia 23/08/2022 

Início da sessão de disputa de preços: às 13:00 horas do dia 23/08/2022 

Referência de tempo: horário de brasília (DF). 

Local: portal: bolsa de licitações do brasil – bll:https://bllcompras.com/home/login 

 

1.  Do objeto 

1.1. O objeto da presente licitação é CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE VEICULOS 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE COMUNICAÇÃO, 

FINANÇAS E INFORMATICA., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital 

com as características descritasabaixo: 

1.2. A licitação será em lote único, conforme tabela constante anexo 01 - relatório de especificação, devendo o licitante 

oferecer proposta de todos os itens que o compõem. 

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. 

2. Dos recursos orçamentários 

2.1. As despesas para atender a esta licitação correrão por conta da seguinte dotação: 

02.02.01.04.131.0003.2016.3.3.90.39.00 

02.10.01.04.123.0018.2082.3.3.90.39.00 

02.15.01.04.126.0019.2136.3.3.90.39.00 

3. Do credenciamento 

 

3.1  poderão participar desta licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no país, que 

sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas 

contidas neste edital e seus anexos.                                                                     

3.2    poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida 

para respectivo cadastramento junto à bolsa de licitações e leilões. 

3.3     é vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 

3.4   não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, 

liquidação; que tenha sido declarada inidônea ou que esteja cumprindo período de suspensão no municipio de itajubá. 

3.5   o licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à bolsa de licitações do brasil, 

até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.  

3.6    a microempresa ou empresa de pequeno porte deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser 

digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime me/epp no sistema conforme o seu regime de 

tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da lc 123/2006. 

 

4.         Regulamento operacional do certame 

4.1    o certame será conduzido pelo pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes 

https://bllcompras.com/Home/Login
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atribuições: 

A) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

B) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

C) abrir as propostas de preços; 

D) analisar a aceitabilidade das propostas; 

E) desclassificar propostas indicando os motivos; 

F) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 

G) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

H) declarar o vencedor; 

I) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

J) elaborar a ata da sessão; 

K) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

L) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na 

legislação. 

 

Credenciamento no sistema licitações da bolsa de licitações e leilões: 

4.2      as pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto 

no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à bolsa de 

licitações do brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 

www.bll.org.br.  

4.3  a participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas 

associadas à bll – bolsa de licitações do brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo 

próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. 

4.4  o acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de 

preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.                                                                                            

4.5  a chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 

quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da bll - bolsa de licitações do brasil. 

4.6  é de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.7  o credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes 

ao pregão eletrônico. 

Participação: 

4.8   a participação no pregão, na forma eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.   

4.9   caberá ao fornecedor 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 da desconexão do seu representante; 

4.10  o licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes 

e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes 

de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.11 Poderão participar deste pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação. 

4.12 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.13.1 Suspensas temporariamente de participação em licitação e impedidas de contratar com o município de itajubá, 

nos termos do inciso iii do art. 87 da lei nº 8.666/93, bem como punidas com as sanções previstas no art. 7º da lei 

nº 10.520/02. 

4.13.2 Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com com o município de itajubá, nos termos do inciso iv do art. 87 

da lei nº 8.666/93. 

4.13.3 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

4.13.4 Que não atendam às condições deste edital e seu(s) anexo(s); 

4.13.5 Estrangeiros que não tenham representação legal no brasil com poderes expressos para receber citação e responder 

administrativa ou judicialmente; 
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4.13.6 Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da lei nº 8.666, de 1993; 

4.13.7 Que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 

4.14 qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa 

associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da bolsa de licitações do brasil ou pelo e-mail 

contato@bll.org.br. 

 

5. Da apresentação da proposta e dos documentos de habilitação 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 

habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e 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.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste edital, ocorrerá por meio de 

chave de acesso e senha. 

5.3. 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. 

5.4. 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.  

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.6. 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. 

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6. Do preenchimento da proposta 

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

6.1.1. Valor por item 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

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

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas 

federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela administração por parte dos contratados pode 

ensejar a fiscalização do tribunal de contas da união 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. 

mailto:contato@bll.org.br
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7. Da abertura da sessão, classificação das propostas e formulação de lances 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e 

local indicados neste edital. 

7.2. O pregoeiro 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.  

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes. 

7.5. 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.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor menor por item 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras 

estabelecidas no edital. 

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

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valoresentre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 

quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser r$00,01. (um centavo). 

7.9. 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.  

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente 

pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente. 

7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 

consecução do melhor preço. 

7.15 O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste edital e seus anexos.  

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

7.17 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez 

encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade 

empresarial. 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, 
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assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da lc nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo decreto nº 8.538, de 2015. 

7.18 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de 

até 5% (cinco por cento) acimada melhor proposta ou melhor lance  serão consideradas empatadas com a primeira 

colocada. 

7.19 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 para tanto. 

7.20 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. 

7.21 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. 

7.22 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. 

7.23 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. 

7.24 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: 

7.24.1. No país; 

7.24.2. Por empresas brasileiras;  

7.24.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país; 

7.24.4. 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. 

7.25. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 

7.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro 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. 

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

7.26.2. O pregoeiro 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.  

7.27. Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

8. Da aceitabilidade da proposta vencedora. 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro 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 parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do decreto n.º 10.024/2019.  
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8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado 

(acórdão nº 1455/2018 -tcu - plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.2.1. 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 de propriedade do próprio licitante, para 

os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.3. 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; 

8.4. 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, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.5. O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de 

02 (duas) horas,sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, 

formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo pregoeiro.  

8.6.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo pregoeiro, 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 pelo pregoeiro, sem prejuízo do seu 

ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 

qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o pregoeiro exigirá 

que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no 

local a ser indicado e dentro de 02 (dois) dias úteis contados da solicitação. 

8.6.2.1. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

8.6.2.2. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa 

aceita pelo pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste edital, a 

proposta do licitante será recusada. 

8.6.2.3. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o 

pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-

se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda 

às especificações constantes no termo de referência.  

8.6.2.4. Os exemplares colocados à disposição da administração serão tratados como 

protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não 

gerando direito a ressarcimento. 

8.6.2.5. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser 

recolhidas pelos licitantes no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o qual poderão ser descartadas pela 

administração, sem direito a ressarcimento. 

8.6.2.6.  Os licitantes deverão colocar à disposição da administração todas as condições 

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 

portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio. 

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, 

assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.8. Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua 

continuidade. 
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8.9. O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 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. 

8.9.1. Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

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

licitantes. 

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre 

que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro 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. 

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado 

o disposto neste edital.  

9. Da habilitação  

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada 

em primeiro lugar, o pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 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: 

9.1.1. Consulta consolidada de pessoa jurídica do tribunal de contas da união (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.2. 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. 

9.1.2.1. 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. 

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

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

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

9.1.4. 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. 

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, 

via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de cnpj/cpf diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 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. 

9.6.1. 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. 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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9.7. 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: 

 

9.8. Habilitação jurídica:  

9.8.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores; 

 

9.8.2. Cópia autenticada da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de Empresa 

Individual/EIRELI 

 

9.8.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

 

9.8.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

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

atividade assim o exigir. 

9.8.5. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.9.1. Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas ou no cadastro de pessoas físicas, 

conforme o caso; (CNPJ) 

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a fazenda nacional, mediante apresentação de 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. (CND 

INSS) 

9.9.3 prova de regularidade com a FAZENDA ESTADUAL do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; (CND ESTADUAL) 

9.9.4 certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de TRIBUTOS MUNICIPAIS; (CND 

MUNICIPAL) 

9.9.5 prova de regularidade com o fundo de garantia do tempo de serviço (FGTS); 

9.9.6 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; (CNDT) 

9.9.7 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. 

  

9.10. Qualificação técnica: 

9.10.1. Atestado de capacidade técnica, emitido por empresa pública ou privada, referente aos serviços a 

serem prestados, compatível com o objeto licitado. 

9.11. Declaração para fins de participação no pregão, conforme anexo III do edital. 
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9.12. 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. 

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

9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa 

de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição 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. 

9.14. 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. 

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o pregoeiro suspenderá a 

sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.16. 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. 

9.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, 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 para aceitação da proposta subsequente. 

9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

10. Do encaminhamento da proposta vencedora 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

a contar da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 

ressalvas, devendo a última folha ser assinada por meio de certificado digital ou manualmente e as demais 

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.  

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 

10.1.3. Os originais dos documentos exigidos neste edital; a proposta comercial adequada à negociação 

realizada; a declaração de enquadramento como mpe, se for o caso; tudo devidamente preenchido e assinado 

por quem de direito, deverão ser entregues no endereço avenida doutor jerson dias, nº. 500, bairro estiva, 

município de itajubá, estado de minas gerais, cep 37.500-279, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, podendo 

ser apresentados no original, ou por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa 

oficial, ou digitalmente pela junta comercial. 

10.1.4. Ficam dispensadas de enviar os originais, conforme citado no item 10.1.3, as empresas que 

anexarem os documentos solicitados no portal bll, devidamente autenticados digitalmente, pela junta 

comercial e assinados com certificado digital. 

10.2. 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. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a contratada. 

10.3. 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). 
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10.3.1. 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. 

10.4. 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 de um resultado, sob pena de 

desclassificação. 

10.5. 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. 

 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis 

na internet, após a homologação. 

11. Dos recursos 

11.1. 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 concedido o prazo de no mínimo 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. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação 

da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

11.2.3. 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. 

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 

edital. 

12. Da reabertura da sessão pública 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. 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. 

12.1.2. 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.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de 

acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13. Da adjudicação e homologação 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro, caso não haja 

interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 
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13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará 

o procedimento licitatório.  

13.3. A licitante vencedora devrá comparecer dentro do prazo de três – 03 – dias úteis, contados a partir da 

convocação, para assinar o contrato, ou realizar a assinatura por meio de certificado digital e remetê-lo ao e-mail 

licitaitajuba@gmail.com. 

14. Do recebimento do objeto e da fiscalização 

      14.1 O prazo para a prestação do serviço será de 10 (dez) dias corridos após o recebimento da ordem de serviços e 

poderá ser antecipado, conforme necessidade, desde que de comum acordo entre as partes. 

15 Das obrigações da contratante e da contratada 

15.1 Além das obrigações resultantes da observância da lei 8.666/93, são obrigações da contratada: 

15.1.1 Providenciar junto a órgãos competentes os registros e licenciamentos regulamentares e pertinentes 

aos serviços de que tratará o contrato; 

15.1.2 Executar fielmente o objeto do contrato, comunicando imediatamente e com antecedência o 

representante legal da contratante, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu 

cumprimento; 

15.1.3 Comunicar à contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar informações 

julgadas necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas pela contratante; 

15.1.4 Acatar as orientações da contratante, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os 

esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas; 

15.1.5 Município de itajubá convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o contrato, que 

deverá comparecer dentro do prazo de três – 03 – dias úteis, contados a partir da convocação. 

15.1.6   A contratada deve se responsabilizar: 

1 - pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 

contrato. A inadimplência da contratada, referente a esses encargos, não transfere à contratante 

responsabilidade por seu pagamento; 

2 - por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que 

redundem em aumento de despesas para a contratante; 

3 - pelos danos causados diretamente à contratante e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo, quando da execução dos serviços; 

 

15.2 A contratada obriga-se: 

15.2.1 A não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes do contrato, ou 

títulos de créditos emitidos por ela e sem aceite, como garantia, fiança, ou outra forma qualquer de 

ônus, sem anuência prévia e expressa da contratante, sob pena de rescisão unilateral do contrato; 

 

15.2.2 A manter, durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas em 

relação a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

15.2.3 A apresentar planilha de preços conforme as propostas apresentadas na reunião do pregão, computando os 

novos valores para a elaboração do contrato de fornecimento dos serviços. 

16 Do pagamento 

16.1 O pagamento será efetuado até 30 dias após apresentação das notas fiscais/apólices e demais documentos que 

comprovem a regularidade fiscal da contratada. 

17 Das sanções administrativas. 

17.1 Nos termos do artigo 86 da lei nº. 8.666/93, fica estipulado o percentual de meio por cento –0,5% – sobre o 

valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste 

pregão, até o limite de dez por cento – 10% – do valor empenhado.  

17.2  Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições 

avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do artigo 87 da lei nº. 8.666/93: 

17.2.1  Advertência;  
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17.2.2  Multa de dez por cento – 10% – do valor do contrato, 

17.2.3  Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o município de 

itajubá por prazo não superior a dois – 02 – anos e, 

17.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública. 

17.3 Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a união, estados, distrito federal ou municípios pelo 

prazo de até cinco – 05 – anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 

cominações legais. 

 

17.4 As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o princípio 

da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que 

formuladas por escrito e no prazo máximo de cinco – 05 –dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da 

administração no sentido da aplicação da pena.  

17.5 As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência 

bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de cinco – 05 – a contar da data da 

notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.  

18 Da impugnação ao edital e do pedido de esclarecimento 

18.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 

impugnar este edital. 

18.2 As impugnações deverão ser realizadas no site da bll, com cópia no e-mail da licitação 

(licitaitajuba@gmail.com). 

 

18.3 Caberá ao pregoeiro, 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. 

18.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

18.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, 

até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 

via internet, no endereço indicado no edital. 

18.6 O pregoeiro 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. 

18.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

18.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

18.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 

administração. 

19 Das disposições gerais 

19.1 Da sessão pública do pregão divulgar-se-á ata no sistema eletrônico. 

19.2 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 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro.   

19.3 Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de brasília – 

df. 
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19.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado 

em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

19.6 As normas disciplinadoras da licitação 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.  

19.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a administração não 

será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 

processo licitatório. 

19.8 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. 

19.9 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. 

19.10 Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 

processo, prevalecerá as deste edital. 

19.11 O edital está disponibilizado, na íntegra, no site da prefeiturahttp://www.itajuba.mg.gov.br/licitacao/ e 

no endereço eletrônico www.bll.org.br, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

19.12 Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

19.12.1  Anexo I - relatório de especificação; 

19.12.2  Anexo II – modelo de proposta comercial; 

19.12.3  Anexo III – declaração para fins de participação no pregão; 

19.12.4  Anexo IV – minuta de contrato 

 

Itajubá, 02 de agosto de 2022. 

 

Luciana Alves de Oliveira 

Pregoeira port. 152/2022 
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Anexo 01 - relatório de especificação 

 

Processo licitatório: 302/2022 

Modalidade: pregão 098/2022 

Aquisição de: serviço 

 

A especificação dos itens solicitados no processo licitatório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

302/2022, referente a CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE COMUNICAÇÃO, FINANÇAS E INFORMATICA., é 

a seguinte: 

Item Qtde Un Objeto 

01 05 un 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR 12 MESES: 
Veículo tipo passeio leve, 04 portas, motor com potência mínima de 1.0 cilindradas, ano/modelo 2021/2022, capacidade 

para 05 passageiros, combustível gasolina/álcool, direção hidráulica, ar condicionado, seguro total, quilometragem livre, 
equipado com todos os itens de segurança exigidos pelo DENATRAN, juntamente com o CRV (certificado de registro 

de veículos), cor branca, podendo a utilização de adesivos oficiais da Prefeitura Municipal de Itajubá. 

 

 

 

 

 

 

Luciana Alves de Oliveira 

Pregoeira port. 152/2022 
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Anexo 02 - proposta comercial 

 

 

Pregão eletrônico nº 098/2022 

Nome da proponente:       

Cnpj:       

Endereço:       

Telefone/fax:        

E-mail:       

Objeto: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE COMUNICAÇÃO, FINANÇAS E INFORMATICA.de 

acordo com as especificações e condições constantes do edital do pregão eletrônico nº 098/2022 e seus anexos.  

 

 Objeto Qtde  Marca 
Preço unitário 

r$  

Preço  

Total r$  

1 
Transcrever conforme relatorio de especificação 

(anexo 01) 
   

 

 

Valor total da proposta:____________ (por extenso) 

 

Prazo de validade da proposta:      (     ) dias, contados da data de sua apresentação. (obs.: não inferior a 60 dias, 

conforme edital) 

 

A empresa, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, para todos os efeitos legais e administrativos, 

sob as penas da lei, declara: 

 

1. Que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 

lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à caixa responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

2. Que seu(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) não é(são) empregado(s) ou dirigente(s) da prefeitura municipal 

de itajubá e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por 

consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da lei nº 10.406/2002 – código 

civil) com: 

 

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em área da prefeitura com gerenciamento sobre o contrato 

objeto da presente licitação; 

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área demandante da licitação; 

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área que realiza a licitação; 

- autoridade da prefeitura hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas. 

 

Local e data 

 

___________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

Nome/rg/cpf 
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Anexo 03 – declaração apara fins de participação no pregão 

Ref.: Pregão eletrônico nº 098/2022 

Processo nº 302/2022 

Declaração 

 

......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnpj/mf sob o nº. ........................., com 

sede localizada na ................................., nº. ......., bairro ............., município de ......................,  estado de .........................., 

cep ................., neste ato representada pelo seu representante legal o sr. ......................................................................., 

................... (nacionalidade),...................., (estado civil), ....................... (profissão), portador do registro geral de nº. 

.......................... Emitido pela ssp/....e inscrito no cpf/mf sob o nº. ......................., residente e domiciliado na 

..............................................................., nº. ......., bairro ................, município de ...................., estado de .................., cep 

................, declara, sob as penas da lei, e para fins de participação no pregão presencial acima que nossa empresa até a 

presente data: 

 

1) não está impedida de contratar com a administração pública, direta e indireta; 

 

2) não foi declarada inidônea pelo poder público, de nenhuma esfera; 

 

3) não existe fato impeditivo à nossa habilitação e contratação com a administração pública, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 

4) não possui entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 

 

5) não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle de estabelecimento participante desta 

licitação, com qualquer vínculo direto ou indireto com a prefeitura municipal de itajubá, nos termos do art. 9º, da lei federal 

nº 8.666/93 e suas alterações, sob pena de exclusão do certame; 

 

6) não possui no seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigosos ou insalubres e 

menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 

 

7) recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informações necessárias para participar do 

presente certame e das condições para o fornecimento dos produtos; 

 

8) aceita e concorda com todas as condições do presente edital e das especificações que fazem parte integrante do 

mesmo e farão parte do contrato, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e 

informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação. 

 

 

Local e data _______________, ____ de _____________________ de _______ 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura com certificado digital do responsável legal 
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Anexo 04 - minuta do contrato nº ___/2022 

INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA --------- QUE 

CELEBRA ENTRE SI O MUNICIPIO DE ITAJUBÁ E A 

EMPRESA ___________________. 

Pelo presente contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, de um lado o município de itajubá, pessoa jurídica 

de direito público, inscrita no cnpj/mf sob o nº. 18.025.940/0001-09, com sede localizada na avenida doutor jerson dias, nº. 

500, bairro estiva, município de itajubá, estado de minas gerais, neste ato representado pelo secretário municipal de ----------

-, sr.(a) -------------------, brasileira, portadora do registro geral nº ------, inscrito no cpf/mf sob o n°. --------------, doravante 

denominada contratante e a empresa ___________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnpj/mf sob o 

nº. _____________, com sede na __________, n°___, bairro ______, município de __________, estado de ________, cep 

______, neste ato representada por seu representante legal o sr. ___________________, _________, portador do registro 

geral n° ______ , inscrito no cpf/mf sob o nº ________, residente e domiciliado na _____________, nº ____, bairro ____, 

município __________, estado de _______, cep __________ doravante simplesmente denominada de contratada, têm, entre 

si, como justo e contratado, regendo-se pela legislação pátria aplicável ao presente contrato, e especialmente pelas cláusulas 

a seguir declinadas: 

Cláusula primeira: do procedimento 

O presente contrato obedece aos termos da justificativa para abertura de processo licitatório nº 302/2022, na modalidade 

pregão eletrônico nº. 098/2022, com fundamento na lei nº. 8.666/93. 

Cláusula segunda: da dotação orçamentária 

A despesa com a execução do presente contrato de fornecimento de produtos correrá a conta daseguinte dotação 

orçamentária:                                 

02.02.01.04.131.0003.2016.3.3.90.39.00 

02.10.01.04.123.0018.2082.3.3.90.39.00 

02.15.01.04.126.0019.2136.3.3.90.39.00 

Parágrafo único. As despesas decorrentes da execução deste contrato que excederem o exercício em curso, decorrentes 

de eventual aditamento, prorrogação ou necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro pactuado, 

correrão à conta de dotações que serão consignadas nas leis orçamentárias anuais subseqüentes, nas mesmas funções 

programáticas. 

Cláusula terceira: do objeto 

O presente contrato tem por objetoao CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE VEICULOS PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE COMUNICAÇÃO, FINANÇAS E 

INFORMATICA. 

 

Cláusula quarta: da execução objeto 

O prazo para o fornecimento do serviço será de 10 (dez) dias corridos após o recebimento da ordem de serviços e poderá 

ser antecipado, conforme necessidade, desde que de comum acordo entre as partes. 

Clausula quinta: o contrato terá vigência de doze – 12 – meses contados a partir de sua publicação, prorrogável por 

iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses. 

Cláusula sexta: das obrigações das partes 

Para a execução do determinado nas cláusulas deste contrato, as partes se obrigam a: 

I – contratante: 

A) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, assegurando-se da boa prestação do serviço e qualidade dos produtos 

fornecidos; 

B) assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado; 

C) realizar os devidos pagamentos; 

D) proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do presente contrato.  
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Ii – contratada: 

A) responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, bem como 

assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações estabelecidas neste instrumento; 

B) manter a qualidade dos produtos fornecidos; 

C) executar fielmente o objeto do contrato, comunicando imediatamente e com antecedência ao representante legal do 

contratante, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento; 

D) apresentar fatura/nota fiscal. A fatura deve ser detalhada e deverá discriminar todos os produtos fornecidos, e outras 

informações que se fizerem necessárias; 

E) comunicar ao contratante, por escrito, qualquer anormalidade na continuidade do fornecimento dos produtos e prestar 

informações julgadas necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas pelo contratante; 

F) responder por danos causados diretamente ao contratante e ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 

execução deste contrato; 

G) manter, durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

H) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 

contrato. A inadimplência da contratada, referente a esses encargos, não transfere ao contratante a responsabilidade por 

seu pagamento. 

Cláusula setma: do valor 

O valor total do presente contrato será de r$ ______(____________________)., conforme especificado abaixo: 

Item Quant. Unid. Discriminação marca Preço 

unitário 

Preço total 

1   (conformedescrição do anexo 01 do edital)    

2   (conformedescrição do anexo 01 do edital)    

 

Cláusula oitava: do pagamento 

O pagamento será até 30 (trinta) dias após apresentação das notas fiscais/apólices e comprovação da regularidade fiscal 

da empresa. 

§ 1º. Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação pela contratada de que se encontra em dia com suas 

obrigações para com sistema de seguridade social, mediante apresentação das certidões negativas de débito com o inss e 

com o fgts. 

§ 2º. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão ser entregues no centro administrativo presidente tancredo neves, 

localizado na avenida doutor jerson dias, nº. 500, bairro estiva, município de itajubá, estado de minas gerais, cep 37.500-

000, nos dias úteis no horário das doze às dezoito horas. 

§ 3º. O não pagamento de quaisquer valores devidos pelo contratante, nas datas de seus respectivos vencimentos, implicará 

na incidência de sanções previstas na legislação pátria. 

§ 4º. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual. 

Cláusula nona: da fiscalização 

A prestação do serviço será objeto de acompanhamento e sr(a). ..............................................., representante da secretaria 

municipal de----------, ao qual competirá acompanhar e avaliar a qualidade dos produtos, bem como dirimir as dúvidas 

que surgirem no seu curso.  

Parágrafo único. A fiscalização será exercida no interesse do contratante e não exclui, nem reduz a responsabilidade da 

contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade 

do poder público ou de seus agentes e prepostos.   

Cláusula decima: das penalidades 

Nos termos do artigo 86 da lei nº. 8.666/93, fica estipulado o percentual de meio por cento – 0,5% – sobre o valor 

inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o 

limite de dez por cento – 10% – do valor empenhado.  
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§ 1º. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições 

avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do artigo 87 da lei nº. 8.666/93: 

I – advertência;  

II – multa de dez por cento – 10% – do valor do contrato; 

III– suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não 

superior a dois – 02 – anos e, 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública. 

§ 2º. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o princípio da 

proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por 

escrito e no prazo máximo de cinco – 05 – dias úteis da data em que for oficiada a pretensão do contratante no sentido 

da aplicação da pena.  

§ 3º. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência 

bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de cinco – 05 – dias a contar da data da notificação, 

ou quando for o caso, cobrada judicialmente.  

§ 4º. As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pelo contratante ou na 

impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em agência bancária devidamente 

credenciada pelo contratante no prazo máximo de cinco – 05 – dias a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado 

judicialmente.  

 

Cláusula décima primeira: das alterações 

Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de termo aditivo, vedada a alteração do objeto. 

Parágrafo único. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira 

prevista neste contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do respectivo valor, 

dispensa a celebração de aditamento. 

 

Cláusula décima segunda: da resilição 

O presente contrato poderá ser resilido a qualquer momento, por qualquer das partes, mediante comunicações expressas, 

com antecedência mínima de trinta – 30 – dias. 

Parágrafo único. Havendo pendências, as partes definirão, através de um termo de encerramento do contrato. 

Cláusula décima terceira: da resolução 

O contrato poderá ser resolvido: 

I –por ato unilateral do contratante, face ao interesse público, reduzido a termo no respectivo processo; 

Ii – por inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por parte da contratada, nos termos da 

seção v, do capítulo iii, da lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 

Iii – independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos: 

A) falência ou liquidação da contratada; 

B) incorporação da contratada a outra firma ou empresa, ou, ainda cisão ou fusão da mesma com outra empresa, sem a 

prévia e expressa concordância do contratante; 

C) extinção da contratada. 

Parágrafo único. Sempre que ocorrerem as hipóteses de resolução contratual será assegurado o contraditório e a ampla 

defesa à contratada, em conformidade com artigo 78 da lei nº. 8666/1993 e suas alterações. 

 

Cláusula décima quarta: da publicação 

Dentro do prazo legal, contatos de sua assinatura, o contratante providenciará a publicação do extrato deste contrato. 

 

Cláusula décima quinta: dos casos omissos 
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Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes contratantes, respeitadas e observadas às 

disposições legais pertinentes. 

 

Cláusula décima sexta: da extensão 

Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram aceitar o presente instrumento nos expressos termos em 

que fora lavrado, obrigando-se a si e seus herdeiros e ou sucessores a bem e fielmente cumpri-lo. 

 

Cláusula décima setima: das disposições gerais 

As partes se obrigam a manter, durante toda a execução do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas no processo licitatório.  

Cláusula décima oitava: do foro 

Fica eleito o foro da comarca de itajubá, estado de minas gerais, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para a resolução de questões eventualmente levantadas em decorrência deste contrato. 

E por estarem as partes de pleno acordo em tudo que se encontra disposto neste contrato, ciente das obrigações contraídas 

e das consequências de sua inobservância, firmam-no em três – 03 – vias de igual teor. 

Itajubá-MG----de------2022. 

 

 

 

 

 

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

Secretária Municipal de ---------------------- 

Prefeitura Municipal de Itajubá 

 

 

 

__________________ 

Representante 

Contratada

 

 

Visto do PROJU 
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