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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 041 / 2018 

 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE OU ENQUADRADAS PELA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 

 

PREÂMBULO 

 

O Município de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, inscrito no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 27.167.436/0001-26, localizado na Avenida Senador 

Eurico Rezende, nº 780, Centro, Boa Esperança/ES, torna público que realizará procedimento 

de licitação na modalidade Pregão Presencial, com amparo na Lei nº 10.520/2002, Lei nº 

8.666/1993 e alterações, Lei Complementar nº 123/2006, através do Pregoeiro e Equipe de 

Apoio designados pelo Decreto nº 5.628, de 21 de agosto de 2018. 

 

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1. Modalidade: Pregão Presencial.  

 

2. Processo Administrativo nº 7.201/2017; 7.230/2017; 7.340/2017 e 080/2018. 

 

3. Repartição Interessada: Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes e Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Rural. 

 

4. Tipo de Licitação: Menor Preço. 

 

5. Critério de Julgamento: Menor Preço Global. 

 

6.1. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem e lubrificação 

para atender a frota de veículos oficiais, bem como veículos locados, veículos cedidos ao 

município e veículos de outros órgãos autorizados por Lei, de acordo com as necessidades da 

Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES, conforme o especificado no TERMO DE 

REFERÊNCIA - ANEXO 01 deste Edital.  

 

6.2. Outros veículos poderão ser incorporados à relação constante do Termo de Referência, 

caso haja aumento da frota, bem como poderá haver supressão de veículos, em virtude de 
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alienações ou equivalente, observando-se o limite disposto no artigo 65, §1º da Lei 8.666/93. 

Nesses casos, a CONTRATADA será comunicada através de correspondência oficial. 

 

7. Dotação Orçamentária:  

 

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança. 

Órgão: Secretaria Municipal de Educação. 

Projeto Atividade: 028028.1236100202.034 – Manutenção do Transporte Escolar. 

Elemento Despesa: 33903900000 – Material de Consumo. 

Valor: R$ 22.460,00 

 

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança. 

Órgão: Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Projeto Atividade: 026026.2054300382.114 – Manutenção das Atividades Técnicas 

Administrativas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Elemento Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Valor: R$ 6.360,00 

 

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança. 

Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes. 

Projeto Atividade: 022022.1545100132.022 – Manutenção das Atividades da Secretaria de 

Obras. 

Elemento Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Valor: R$ 16.040,00 

 

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança. 

Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. 

Projeto Atividade: 024024.2060600152.095 – Manutenção das Atividades da Secretaria de 

Agricultura. 

Elemento Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Valor: R$ 34.300,00 

 

II - SESSÃO PÚBLICA 

 

Pregão Presencial nº 041 / 2018. 
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Dia: 22 / 10 / 2018. 

Horário de Protocolo dos envelopes: até às 08h:30min. 

Horário do Credenciamento: 08h:30min às 09h:00min 

Horário da Abertura da Sessão: 09h:10min 

Local: Gerência Municipal de Gestão de Licitações, localizada no 2º andar da sede da 

Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Estado do Espírito Santo. 

 

III - DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES. 

 

1. As empresas interessadas em participar do certame deverão retirar o edital no site 

www.boaesperanca.es.gov.br ou providenciar cópia que estará à disposição na Sala da 

Gerência Municipal de Gestão de Licitações ou através de solicitação por e-mail: 

gestaopregoes@boaesperanca.es.gov.br nos dias úteis das 07h:00min às 12h:00min, ficando 

obrigadas a acompanhar as publicações referentes à licitação no Diário Oficial do Estado, no 

Diário Oficial dos Municípios e no site acima informado, tendo em vista a possibilidade de 

alterações e avisos sobre o procedimento.  

 

2. Os pedidos de esclarecimentos sobre o procedimento de licitação e relativos ao objeto 

licitado deverão ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para 

abertura da sessão pública, através do endereço eletrônico 

gestaopregoes@boaesperanca.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3768-6531. Os esclarecimentos 

serão respondidos até o dia anterior marcado para a realização da sessão pública. 

 

3. A impugnação do edital deverá ser protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura 

Municipal de Boa Esperança/ES ou encaminhada pelo e-mail 

gestaopregoes@boaesperanca.es.gov.br, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

abertura da sessão pública, seguindo as condições e os prazos previstos no art. 41 da Lei nº 

8.666/1993. 

 

4. No ato de autuação da impugnação é obrigatória a apresentação de CPF ou RG em se 

tratando de pessoa física ou CNPJ em se tratando de pessoa jurídica, juntamente com a 

procuração se for o caso (por documento original ou cópia autenticada). 

 

http://www.boaesperanca.es.gov.br/
mailto:gestaopregoes@boaesperanca.es.gov.br
mailto:gestaopregoes@boaesperanca.es.gov.br
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5. A impugnação do edital deverá ser dirigida ao Pregoeiro, indicando os números do Pregão 

e do Processo Administrativo, assim como o telefone e o e-mail do impugnante. No mesmo 

momento deverá ser juntado documento que comprove a aptidão do signatário para a 

representação da empresa licitante.  

 

6. O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informando 

ao interessado sobre a sua decisão. 

 

7. No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

 

 

IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

1. Poderão participar desta licitação somente microempresas ou empresas de pequeno 

porte do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, cuja comprovação será feita 

através da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, indicada no 

Cartão do CNPJ. 

 

2. A participação no certame decorre do atendimento de todas as exigências deste edital e seus 

anexos, sendo vedada a participação de empresa:  

 

 2.1. Suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o Município de 

Boa Esperança/ES; 

 

 2.2. Declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da 

Administração Pública; 

 

 2.3. Que incidir no estipulado no art. 9º da Lei nº 8.666/1993; 

 

 2.4. Com falência decretada ou em processo de dissolução, recuperação judicial ou 

extrajudicial; 

 

 2.5. Que esteja constituída sob a forma de consórcio; 

 

3. A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório. 

 



 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA 
GERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE LICITAÇÕES 

 

5 

 

V - CREDENCIAMENTO 

 

1. O credenciamento será realizado na Sala da Gerência Municipal de Gestão de 

Licitações, conforme ITEM II – SESSÃO PÚBLICA, onde serão vistos e identificados os 

representantes de cada licitante. 

 

2. As licitantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por proprietário, sócio ou 

dirigente, desde que seja apresentado o original ou cópia autenticada do Estatuto ou Contrato 

Social e seus termos aditivos, ou Registro Comercial, no caso de empresa individual, afim de 

que seja comprovada a aptidão para a formulação de propostas e a prática de todos os demais 

atos inerentes ao procedimento de licitação. Na mesma oportunidade deve ser apresentada 

cópia autenticada do documento de identidade do representante. 

 

3. A representação também poderá ser feita por credenciado constituído por procuração 

pública ou particular, que comprove a outorga de poderes necessários para a formulação de 

propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao procedimento de licitação. Na 

mesma oportunidade deverão ser apresentadas cópias autenticadas dos documentos de 

identidade do credenciado e do outorgante da procuração, assim como o original ou cópia 

autenticada do Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos, ou Registro Comercial, no 

caso de empresa individual. 

 

4. Caso o representante da empresa licitante não esteja munido de procuração pública ou 

particular, que comprove a outorga de poderes necessários para a formulação de propostas e 

a prática de todos os demais atos inerentes ao procedimento de licitação, o mesmo poderá 

apresentar o TERMO DE CREDENCIAMENTO a ser elaborado de acordo com o texto 

sugerido no ANEXO 2 deste Edital, com firma devidamente reconhecida em cartório. Na 

mesma oportunidade deverão ser apresentadas cópias autenticadas dos documentos de 

identidade do credenciado e do outorgante do credenciamento, assim como o original ou 

cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos, podendo ser 

substituídos pelo Contrato Consolidado se houver ou Registro Comercial, no caso de empresa 

individual. 

 

5. O representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada empresa licitante. 
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6. Na fase de credenciamento as licitantes deverão apresentar o TERMO DE 

CREDENCIAMENTO - ANEXO 2 (MODELO). 

 

7. A licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) que 

desejar obter os tratamentos previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverá apresentar a 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - 

ANEXO 3 (MODELO), quando do seu credenciamento, como também apresentar no mesmo 

momento a CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, seguindo o 

delineamento do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de 

Registro do Comércio. 

 

8. Caso a licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 

(EPP) seja optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela Lei 

Complementar nº 123/2006, deverá apresentar também o comprovante de opção obtido no site 

do Ministério da Fazenda (http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional). 

 

9. Caso a licitante não seja optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela 

Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar: 

 

 a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 

3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

 

 b) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ, cópia do contrato social e suas alterações. 

 

10. Na mesma fase de credenciamento os licitantes deverão apresentar a DECLARAÇÃO DE 

ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS - ANEXO 4 (MODELO). 

 

11. A apresentação no CREDENCIAMENTO do Estatuto ou Contrato Social e seus termos 

aditivos; Registro Comercial, devidamente autenticado ou os documentos contábeis inseridos 

nos itens 7 e 8, isentam a licitante de juntá-los no ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO. 
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12. A empresa licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos na esfera 

civil, penal e administrativa. 

 

VI - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

1. Os interessados em participar do certame deverão solicitar através do e-mail 

gestaopregoes@boaesperanca.es.gov.br, o arquivo digital da proposta de preços, informando a 

razão social, CNPJ e endereço completo da empresa. O arquivo deverá ser preenchido e 

entregue em mídia digital no dia e hora marcados para a abertura do procedimento licitatório. 

 

1.1. Para realizar o preenchimento da proposta de preços, o licitante deverá acessar o 

link:  http://www.el.com.br/?page_id=2612, instalar o aplicativo “E&L PROPOSTA 

COMERCIAL” e em seguida, baixar o arquivo enviado pelo pregoeiro via e-mail, 

fazer a importação de tal arquivo para dentro do aplicativo e proceder ao 

preenchimento da proposta, salvando-a em mídia digital. 

 

1.2. A marca e os valores unitários devem ser preenchidos para cada item 

considerando sua respectiva especificação. Caso não forneça algum dos itens 

solicitados, basta apenas não informar valor. 

 

1.3. O arquivo não poderá ser renomeado, pois a alteração do mesmo impossibilita a 

sua leitura no dia do certame. 

 

2. Os envelopes de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação deverão ser 

apresentados no Setor de Protocolo no dia da realização do certame, conforme previsto 

no item II – Sessão Pública, em envelopes distintos, lacrados e indevassáveis, contendo 

em sua parte externa, as seguintes informações: 

Ao Município de Boa Esperança/ES 

Pregão Presencial nº 041 / 2018 

Razão Social 

CNPJ 

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇO 

mailto:gestaopregoes@boaesperanca.es.gov.br
http://www.el.com.br/?page_id=2612
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Ao Município de Boa Esperança/ES 

Pregão Presencial nº 041 / 2018 

Razão Social 

CNPJ 

ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

3. O licitante que não se fizer presente à Sessão pública no dia e horário marcados, mas enviar 

os envelopes, participará do certame, sem poder, no entanto, renovar proposta ou interpor 

recurso contra as decisões do Pregoeiro. 

 

3.1. Além dos envelopes mencionados anteriormente no subitem 1, o licitante ausente 

deverá enviar a documentação exigida na Sessão V – CREDENCIAMENTO da 

seguinte forma: 

 

Ao Município de Boa Esperança/ES 

Pregão Presencial nº 041 / 2018 

Razão Social 

CNPJ 

ENVELOPE 3 - CREDENCIAMENTO 

 

VII - PROPOSTA DE PREÇO  

 

1. A proposta deverá atender aos seguintes requisitos: 

 

1.1. Ser apresentado dentro do envelope 01, o arquivo digital da proposta de 

preços, gravando-a em mídia digital. 

 

 1.2. Ser apresentada 01 (uma) via impressa do arquivo da proposta comercial emitida 

pelo aplicativo “E&L PROPOSTA COMERCIAL”, em língua portuguesa, salvo 

quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem emendas, rasura ou entrelinhas, 

devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do 

licitante proponente. 
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 1.3. Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço 

completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e mail), este último se houver, para 

contato, bem como dados bancários tais como: nome banco, agência e conta corrente 

para fins de pagamento. 

 

 1.4. Descrição detalhada do(s) item(s), em conformidade com as especificações 

constantes do Termo de Referência (Anexo I), evitando sinônimos técnicos, omissões 

ou acréscimos referentes à especificação do objeto. 

 

 1.5. Deve conter de forma separada na proposta o preço unitário, o preço total e o 

preço global; 

 

 1.6. Deve informar que a validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da data de entrega dos envelopes. 

 

2. Ocorrendo diferença entre os preços unitários e subtotais ou, ainda, entre estes e o total, 

prevalecerão sempre os primeiros, devendo o Pregoeiro proceder às correções necessárias. No 

caso de divergência entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão os últimos. 

 

3. Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta de preço. Caso a licitante apresente 

mais de uma proposta, o Pregoeiro considerará àquela mais vantajosa para a PMBE. 

 

4. O preço ofertado na proposta ou em cada lance será de exclusiva e total responsabilidade da 

empresa licitante, não podendo ser alterado após a sua manifestação, com exceção da 

negociação constante no art. 4º, XVII da Lei nº 10.520/2002. 

 

5. A simples apresentação da proposta de preço implica na aceitação integral de todas as 

condições estabelecidas neste edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de todas as 

exigências nele contidas. 

 

6. Caso necessário, a empresa vencedora do Pregão deverá encaminhar ao Pregoeiro em até 

24 (vinte e quatro) horas do encerramento do procedimento uma nova proposta de preço, que 

reflita o valor vencedor na sessão pública, sendo que a planilha deverá sofrer o mesmo 

percentual de desconto em relação aos preços unitários e ao preço global adjudicado. 
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7. Serão desclassificadas as propostas que: 

 

7.1. Não atenderem as disposições contidas neste edital; 

 

7.2. Apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes; 

 

7.3. Apresentarem preços incompatíveis com os praticados no mercado; 

 

7.4. Não estiverem assinadas pelo representante legal ou autorizado e/ou não puderem 

ser assinadas pelo representante presente à sessão. 

 

VIII - PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO  

 

1. Após a abertura da sessão pública pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos licitantes. 

 

2. Para o julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO GLOBAL. 

3. O procedimento do julgamento compreenderá a abertura dos respectivos envelopes, a 

leitura das propostas de preço, a verificação da conformidade das mesmas com os requisitos 

estabelecidos no edital e seus anexos, identificando as propostas aptas à classificação pelo 

critério estabelecido no item acima. 

 

4. Na sequência o Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que 

tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 

relativamente à de menor preço, para participarem da etapa de oferta de lances. 

 

5. Não havendo pelo menos três propostas de preços na condição definida acima, os autores 

das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), poderão participar da etapa de oferta de 

lances.  

 

6. Na etapa de oferta de lances será concedida às empresas licitantes classificadas a 

oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos 

e decrescentes. 

 

7. O Pregoeiro convidará individualmente as empresas licitantes classificadas, de forma 

sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior 

preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 

 



 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA 
GERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE LICITAÇÕES 

 

11 

 

8. Durante a sessão pública o Pregoeiro poderá estabelecer regras e prazos razoáveis para o 

bom andamento do procedimento licitatório. 

 

9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na 

exclusão da empresa licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por 

ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

 

10. Não poderá haver desistência ou retratação dos lances ofertados, sujeitando-se a 

proponente desistente às penalidades previstas em lei e neste edital.  

 

11. Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a 

etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço. 

 

12. O Pregoeiro poderá negociar o preço com a empresa licitante vencedora, buscando a 

proposta mais vantajosa para a PMBE. 

13. Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, como 

critério de desempate, será realizado um sorteio em ato público, para definir a ordem de 

apresentação dos lances. 

 

14. Verificando o Pregoeiro que os preços apresentados não são compatíveis com os atuais 

praticados no mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, poderá decidir 

justificadamente pela suspensão do Pregão, para melhor avaliação das regras editalícias e 

aspectos pertinentes ao(s) preço(s) cotado(s), podendo também optar pela repetição do 

procedimento. 

 

15. Se o Pregoeiro entender que o(s) preço(s) é(são) inexequível(eis), fixará prazo para que o 

licitante demonstre a exequibilidade de sua proposta através de planilha de custos ou outros 

documentos. Não ocorrendo à comprovação da exequibilidade do(s) preço(s), a proposta será 

desclassificada. 

 

 

IX - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

1. Para promover a habilitação no procedimento, a empresa licitante deverá apresentar os 

documentos abaixo relacionados.   
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2. Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original ou por qualquer 

processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos extraídos 

pela internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação.  

 

3. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais 

sejam apresentados o Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação.  

 

 3.1. Para autenticação dos documentos pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, e 

para não haver atraso nos trabalhos da Sessão Pública do Pregão, solicitamos que 

a empresa licitante efetue a autenticação dos documentos com antecedência à 

data limite prevista para a entrega dos envelopes. Não serão autenticados 

documentos durante a sessão de licitação. 

 

4. A Administração, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio não estão obrigados a autenticar 

documentos no dia marcado para a entrega dos respectivos envelopes, a fim de evitar 

prejuízos ao procedimento do certame. 

 

 

5. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

5.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

5.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e suas 

alterações, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado do documento de eleição de seus administradores;  

 

5.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício;  

 

5.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento expedido no país; 

 

5.5. Carteira de Identidade e CPF e/ou Carteira Nacional de Habilitação – CNH do(s) sócio(s) 

autenticado(s). 

 

NOTA: Os documentos acima poderão ser dispensados, caso as licitantes já os tenha 

apresentado no ato do Credenciamento. 
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Obs: A fim de facilitar o exame da documentação solicita-se às licitantes que apresentem 

os documentos na ordem que estão listados neste edital. 

 

6. REGULARIDADE FISCAL 

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

 

6.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e 

Contribuições Federais conjunta com a Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida 

por órgão da Secretaria da Receita Federal, unificada com a Certidão Negativa de Débito com 

o INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei, 

expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – conforme Portaria MF nº 358, de 5 

de setembro de 2014). 

 

6.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, onde for sediada a Empresa e a do 

Estado do Espírito Santo, quando a sede não for neste Estado, com validade na data de 

realização da licitação.  

 

6.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativo ao domicilio ou sede 

da proponente, validade na data de realização da licitação. A proponente com filial no 

Município de Boa Esperança/ES, fica obrigada a fornecer a Certidão relativa a esta filial, para 

atendimento do item;  

 

6.5. Certidão de Regularidade - CRF, perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS, com validade na data de realização da licitação.  

 

6.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa. 

 

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

7.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 

objeto desta licitação, mediante apresentação de atestado de capacidade técnica, expedido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatíveis com o objeto desta licitação, 

devidamente assinado pela pessoa responsável e em papel timbrado da empresa emissora. 
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7.1.1. Os atestados poderão ser diligenciados de acordo com o parágrafo 3º do artigo 

43, da Lei 8.666/93. 

 

 

8. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

8.1. Apresentação de certidão negativa de falência emitida pelo (s) Cartório (s) Distribuidor 

(es) da sede ou domicílio da empresa licitante, com expedição de até 60 (sessenta) dias da 

data de abertura da sessão pública do Pregão. 

 

9. REGULARIDADE SOCIAL  

 

9.1. A empresa licitante deverá apresentar a DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO 

ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ANEXO 5 (MODELO), atestando 

que não possui em seu quadro de empregado (s), menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

9.2. Declaração de Comprometimento nos moldes do ANEXO 6 (MODELO). 

 

OBSERVAÇÕES:  

 

1. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para fins de habilitação 

deverão conter o nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 

respectivo, observando-se que: 

 

1.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

 

1.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;  

 

1.3. Se a licitante for matriz, e a executora do contrato for filial, a documentação 

deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;  

 

1.4. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  
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2. Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa matriz quanto 

as filiais (INSS e PGFN/RFB). 

 

3. O Pregoeiro e a equipe de apoio durante a análise dos documentos de habilitação 

procederão à validação das certidões negativas/positivas apresentadas nos sites dos órgãos 

oficiais (Receita Federal, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, 

Previdência Social, Secretarias da Fazenda e Tribunal Superior do Trabalho). 

 

4. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão 

ressalva que autorize a sua aceitação.      

    

5. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão 

expedidor deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de 

abertura do Pregão, não se enquadrando no prazo de que trata este item os documentos 

cuja validade é indeterminada e os atestados de capacidade técnica.  

 

6. As microempresas e empresas de pequeno porte participantes desta licitação deverão 

apresentar no dia e hora indicados no preâmbulo, toda documentação exigida para efeito de 

comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

6.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 

será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por 

igual período, a critério da administração pública, para regularização da 

documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  , conforme 

disposto no Art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

alterações posteriores. 

 

7. A não regularização da documentação, dentro do prazo previsto, implicará na decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei Federal n° 

8.666/93 e alterações posteriores, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 
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8. O envelope de Habilitação que não for aberto durante a licitação deverá ser retirado junto à 

Gerência Municipal de Licitações, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de abertura da 

sessão, sob pena de inutilização. 

 

Nota: Se a documentação de Habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste edital e seus anexos poderá o Pregoeiro considerar o 

proponente INABILITADO. 

 

 

X - RECURSOS 

 

1. Declarada a licitante vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias 

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

para em 03 (três) dias apresentarem contrarrazões, que começarão a correr do término do 

prazo concedido a recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

2. A falta de manifestação imediata e motivada da empresa licitante importará na decadência 

do direito de recurso. 

 

3. Os recursos e as contrarrazões deverão ser impressos, contendo a razão social, o CNPJ, o 

endereço, o telefone e o e-mail da empresa licitante, estar rubricados em todas as folhas e 

assinados pelos representantes legais ou credenciados. 

 

4. Os recursos e as contrarrazões devem ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados no Setor de 

Protocolo da Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES. 

 

5. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela 

empresa licitante.  

 

6. As intenções recursais relativas a recursos não admitidos e recursos rejeitados pelo 

Pregoeiro deverão ser dirigidas a Autoridade Competente, devendo ser protocolizados no 

Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES, nos mesmos moldes do 

item 3. 
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7. O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

XI - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

1. Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública do Pregão com o registro das empresas 

licitantes credenciadas, das propostas de preço escritas e verbais, conforme a ordem de 

classificação, da análise dos documentos de habilitação, dos recursos interpostos, além de 

outros fatos pertinentes.  

 

2. A adjudicação do objeto do Pregão é atribuição do Pregoeiro, exceto quando houver 

manifestação de recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à Autoridade Competente. 

 

3. A homologação do Pregão cabe à Autoridade Competente. 

 

XII - DO CONTRATO  

1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de 

contrato, cuja minuta integra este edital como ANEXO 8, após homologação do certame. 

 

2. A Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho ou a Ordem de 

Fornecimento, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital.  

2.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 

 

XIII – DA SUSPENSÃO OU RESCISÃO DO CONTRATO 

 

1. A execução do contrato, objeto da licitação, poderá ser suspenso ou rescindido nos casos 

previstos na Lei de Licitações, como também nos seguintes casos: 

1.1. Pelo Município, quando for por este julgado que o fornecedor esteja definitiva ou 

temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu 

origem ao contrato ou pela não observância das normas legais; 
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1.2. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, demonstrar que está 

definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação e 

devidamente aceito pela Administração Municipal, nos termos legais; 

1.3. Por relevante interesse do Município, devidamente justificado. 

 

XIV – ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO 

 

1. No interesse da Administração, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado 

ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), nos temos do Art. 65, §§1º e 2º, da 

Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. 

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite estabelecido. 

3. As supressões acima do limite estabelecido, só poderão ser efetuadas mediante acordo 

celebrado entre as partes, conforme preceitua o Art. 65, §2°, II, da Lei Federal n° 8.666/93 e 

posteriores alterações. 

 

XV – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

1. O Pagamento será realizado conforme o disposto no item 09. DA FORMA DE 

PAGAMENTO do Termo de Referência. 

 

 

XVI - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1. Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a empresa licitante deverá observar 

rigorosamente as condições estabelecidas no edital, termo de referência e contrato. A 

CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 

sanções: 

 1.1. Advertência; 

1.2. Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 
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1.3. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o 

máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando a 

CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela CONTRATANTE, 

deixar de atender totalmente à solicitação ou à Ordem de Fornecimento, recolhida no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

1.4. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência até o 

máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando a 

CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela CONTRATANTE, 

atender parcialmente à solicitação, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos, contados da comunicação oficial; 

1.5. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por até 02 anos. 

1.6. 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. 

 

2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

 

 2.1. Dentro da validade de sua proposta, não celebrar o contrato; 

 2.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; 

 2.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; 

 2.4. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

 2.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

 2.6. Fizer declaração falsa; 

 2.7. Cometer fraude fiscal; 

 2.8. Falhar ou fraudar na execução do objeto contratado. 
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3. A CONTRATADA estará sujeita às penalidades do item 1 por: 

 

 3.1. Não se manter em situação regular no decorrer da execução do contrato; 

 3.2. Descumprir os prazos e condições previstas no contrato. 

 

4. Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 

pela CONTRATANTE, em relação a um dos eventos relacionados no item 3, a 

CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração, 

pode ser aplicado à CONTRATADA, juntamente com a multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados. 

 

6. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são 

inerentes. 

 

XVII - DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

1. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, efetuar diligências destinadas 

a esclarecer ou completar a instrução do processo, sendo vedada às empresas licitantes a 

juntada posterior de informações ou documentos que deveriam ter sido apresentados para fins 

de credenciamento, classificação e habilitação.  

 

2. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, solicitar informações 

complementares. 

 

3. É facultado ao Pregoeiro solicitar a contribuição de servidores da PMBE/ES para subsidiar 

a análise técnica do objeto licitado. 

 

4. Cabe ao Pregoeiro solucionar os casos omissos do edital com base no ordenamento jurídico 

vigente e nos princípios de Direito Público. 

 

5. A empresa licitante é responsável pela veracidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do Pregão, cabendo responsabilização na esfera 

civil, penal e administrativa pela prática de atos fraudulentos. 
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6. Os documentos apresentados no certame não serão devolvidos, salvo se original a ser 

substituído por cópia reprográfica autenticada. 

 

7. O município esclarece que o Pregoeiro poderá determinar a interrupção da sessão por 

períodos determinados. Não estando concluído o pregão até o término do horário de 

expediente da Prefeitura, o Pregoeiro poderá, também, determinar a suspensão da sessão com 

continuidade do pregão nos dias úteis imediatos em horários a serem fixados. 

 

8. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 

licitação 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 Pregoeiro em contrário. 

 

9. Será aplicada a prerrogativa disposta no parágrafo 3° do artigo 48 da Lei 8.666/93, o qual 

dispõe que: “Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas 

neste artigo”. 

 

10. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, da 

Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar nº 123, de 

2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente. 

 

11. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte: 

 

Anexo 1 – Termo de Referência  

Anexo 2 – Termo de Credenciamento (modelo) 

Anexo 3 – Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (modelo) 

Anexo 4 – Declaração de Atendimento das Exigências Habilitatórias (modelo) 

Anexo 5 – Declaração de Atendimento do Art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (modelo) 

Anexo 6 – Declaração de Comprometimento (modelo) 

Anexo 7 – Declaração de Capacidade Operacional (modelo) 
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Anexo 8 – Minuta do Contrato. 

 

 

Boa Esperança/ES, 08 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

 

João Flávio Zoteli Areia 

Pregoeiro Oficial 
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ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL N 041 / 2018 

 

1. DA DESCRIÇÃO DO(S) OBJETO(S) 

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem e lubrificação para 

atender a frota de veículos oficiais, bem como veículos locados, veículos cedidos ao 

município e veículos de outros órgãos autorizados por Lei, de acordo com as necessidades da 

Prefeitura Municipal de Boa Esperança - ES. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. Os serviços de lavagem são necessários e imprescindíveis para garantir a higienização 

dos veículos assim como preservar a vida útil dos mesmos, deixando-os em perfeito estado 

de conservação, evitando ao máximo a depreciação do bem móvel. 

2.2. Justifica-se, também, a contratação em função da Prefeitura Municipal de Boa 

Esperança-ES não possuir instalações adequadas, bem como não dispor em seu quadro 

funcional de servidores para realização de tais serviços. 

 

3. DA DESCRIÇÃO E REQUISITOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços que tratam o presente Termo de Referência deverão ser executados com zelo 

e destreza, de acordo com a necessidade e conveniência da Secretaria Municipal de 

Educação; Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Transportes e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. 

 

3.2. Os serviços compreenderão: 

3.2.1. Lavagem Simples: caracterizada pela limpeza com água e xampu apropriado para tal 

serviço, de toda a parte externa do veículo (exceto motor), ficando sob a responsabilidade da 

CONTRATADA qualquer dano proveniente da utilização de produto inadequado. 

 

3.2.2. Lavagem Completa: caracterizada pela limpeza, com água e xampu apropriado para 

tal serviço, de toda a parte externa do veículo (exceto o motor), inclusive a lavagem do 

chassi, com a utilização de desengraxante, ficando sob a responsabilidade da 

CONTRATADA qualquer dano proveniente da utilização de produto inadequado; limpeza 
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dos pneus e para-choques, com o uso de escova apropriada, sabão e água; aplicação à base 

de silicone nos pneus (pretinho); aspiração interna completa (bancos, porta-malas, painel, 

carpete, etc); lavagem dos tapetes; limpeza do painel, dos vidros e dos demais acessórios 

internos, inclusive as portas, utilizando produtos adequados, pelos quais se responsabiliza a 

CONTRATADA no que diz respeito à qualidade do produto, à forma de utilização, 

respondendo pelos eventuais danos que vier a causar. 

3.3. Cada lavagem deverá ser comprovada por meio de ordens de serviço emitidas pela 

CONTRATADA, com recibo de pessoa designada pelo CONTRATANTE, que serão 

juntadas a Nota Fiscal mensal para fins de pagamento. 

3.4. Todos os produtos e equipamentos necessários para a execução do serviço ficarão a 

cargo da empresa CONTRATADA. 

3.5. A CONTRATADA deverá usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e 

objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela 

ANVISA. 

3.6. Os produtos deverão obedecer aos padrões de excelência em qualidade, de modo a não 

provocar danos aos veículos. 

 

4. DO PRAZO E LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. O início dos serviços será imediatamente após a assinatura do Contrato de Prestação de 

Serviços e será de acordo com as necessidades do Município. 

4.2. A empresa vencedora deverá dispor de espaço e equipamentos suficientes para atender a 

prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência. 

4.3. Para a prestação dos serviços a CONTRATADA disponibilizará local de execução em 

uma distância de até 05Km de distância da sede da Prefeitura Municipal de Boa 

Esperança/ES, sendo vedada qualquer outra despesa para a contratante. Caso a empresa 

contratada disponibilize local a uma distância maior do que a prevista neste item, esta arcará 

gratuitamente com o combustível necessário para percorrer a distância multiplicada por dois 

(ida e volta) superior a 05 km entre o local de execução dos serviços e a sede do Município, 

considerando para tanto que o veículo tenha a relação de consumo de 10 km/litro.  

4.4. A CONTRATANTE encaminhará seus veículos oficiais até a empresa, respeitando o 

previsto no item anterior. 

4.5. O prazo para os serviços de lavagem dos veículos será de no máximo de 02 (duas) horas. 
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4.6. Após a prestação dos serviços a Contratada uma via da comanda de controle, que deverá 

ser relacionada na nota fiscal quando do pagamento, constando a placa do veículo, valor, 

hora e data. 

4.7. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à 

qualidade dos serviços prestados. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

5.1. A CONTRATADA se responsabilizará pela plena execução dos serviços contratados, 

responsabilizando-se, perante a CONTRATANTE, por todos os atos de seus subordinados 

bem como, por acidentes ou sinistros praticados ou sofridos por seus prepostos e as 

indenizações que possam ser devidas.  

5.2. Pagar todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação de 

serviços, inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, 

emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc., ficando excluída qualquer solidariedade 

da CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a 

inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere à 

CONTRATANTE; 

5.3. Reparar, refazer, remover, corrigir ou substituir às suas expensas, total ou parcialmente, 

o objeto deste contrato, quando se verificarem vícios, defeitos, incorreções, inadequações e 

má qualidade dos materiais e ou serviços prestados, oriundas de trabalho mal executado de 

forma imediata. 

5.4. Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

5.5. Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra 

para execução completa e eficiente dos serviços prestados. 

5.6. Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção dos serviços prestando todas as informações 

e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa. 

5.7. Disponibilizar local de prestação dos serviços conforme indicado no item 4.3. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

6.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução da prestação de serviços e as 

obrigações da CONTRATADA. 
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6.2. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço prestado em desacordo com as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA, bem como atestar e pagar na nota fiscal/fatura após a 

execução dos serviços contratado e o seu aceite, através de Servidor designado pela 

Autoridade competente. 

6.3. Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias para a perfeita execução 

dos serviços prestados. 

6.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA. 

6.5. Comunicar à CONTRATADA, a ocorrência de qualquer irregularidade, falta disciplinar, 

manifesta ineficiência ou comportamento incompatível com o serviço, a fim de que, apurada 

a procedência, sejam tomadas as devidas providências. 

6.6. Proceder a mais ampla fiscalização sobre a fiel execução dos serviços prestados, sem 

prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA. 

6.7. Avaliar a qualidade da execução dos serviços, podendo rejeitá-los no todo ou em parte. 

6.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais. 

 

7. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO 

7.1. Cada Secretaria designará formalmente um servidor responsável pela fiscalização da 

prestação de serviços, sendo permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo 

de informações pertinentes a essa atribuição. 

7.2. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer serviço que não 

esteja de acordo com as exigências, bem como, determinar prazo para refazer o serviço que 

eventualmente não atender o desejado pela Secretaria solicitante.   

7.3. A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes 

e prepostos (art.70 da Lei 8.666/93). 

 

8. DAS PENALIDADES 

8.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

8.1.1. Advertência; 

8.1.2. Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo 
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de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

8.1.3. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, 

até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando a 

CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 

CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Ordem de 

Fornecimento, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial; 

8.1.4. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência até o 

máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando a 

CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 

CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação, recolhida no prazo máximo de 

15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

8.1.5. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública, por até 02 anos. 

8.1.6. 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. 

8.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 

05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

8.2.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; 

8.2.2. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

8.2.3. Comportar-se de modo inidôneo; 

8.2.4. Fizer declaração falsa; 

8.2.5. Cometer fraude fiscal; 

8.2.6. Falhar ou fraudar na execução do objeto contratado. 

8.3. A CONTRATADA estará sujeita às penalidades do item 8.1 por: 

8.1. Não se manter em situação regular no decorrer da execução do contrato; 

8.2. Descumprir os prazos e condições previstas no contrato. 
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8.4. Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 

aceito pela CONTRATANTE, em relação a um dos eventos relacionados no item 7.3, a 

CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

8.5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração, 

podem ser aplicadas à CONTRATADA, juntamente com a multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados. 

 

9. DA FORMA DE PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias úteis, 

contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa, devidamente atestada 

por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os 

valores correspondentes as multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo 

com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. 

9.2. A nota fiscal será emitida pela adjudicatária em inteira conformidade com as exigências 

legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, dela constando, ainda: o tipo e nº da 

Licitação (Pregão Presencial nº _____/18). 

9.3. O pagamento será efetuado, mediante a apresentação ao Município de Boa Esperança a 

nota fiscal, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a habilitação no 

procedimento licitatório, e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei n° 

8.666/93 e suas alterações. 

9.4. Qualquer alteração feita no Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto que modifique 

as informações registradas no Pregão, deverá ser comunicado ao Município de Boa 

Esperança, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente. 

9.5. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal (is), o(s) mesmo(s) será (ão) 

devolvido (s) à empresa CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo 

para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento, 

devidamente corrigido. 

9.6. O Município de Boa Esperança reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato do 

atesto, se os serviços prestados não estiverem em perfeitas condições ou de acordo com as 

especificações apresentadas e aceitas. 

9.7. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou 
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correção monetária. 

 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança. 

Órgão: Secretaria Municipal de Educação. 

Projeto Atividade: 028028.1236100202.034 – Manutenção do Transporte Escolar. 

Elemento Despesa: 33903900000 – Material de Consumo. 

 

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança. 

Órgão: Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Projeto Atividade: 026026.2054300382.114 – Manutenção das Atividades Técnicas 

Administrativas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente . 

Elemento Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança. 

Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes. 

Projeto Atividade: 022022.1545100132.022 – Manutenção das Atividades da Secretaria de 

Obras. 

Elemento Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança. 

Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. 

Projeto Atividade: 024024.2060600152.095 – Manutenção das Atividades da Secretaria de 

Agricultura. 

Elemento Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

11. DA EMISSÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

- Secretaria Municipal de Educação: Sebastião da Rocha Lima. 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Pedro José Dutra Sobrinho. 

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes: Reginaldo Almeida de 

Aguiar. 

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural: Antônio José dos Santos Bastos. 
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12. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO Valor 

(R$) 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

01 04 UN 
LAVAGEM SIMPLES 

Volkswagen Voyage TL 
25,00 

02 08 UN 
LAVAGEM COMPLETA 

Volkswagen Voyage TL 
35,00 

03 08 UN 
LAVAGEM SIMPLES 

Volkswagen Kombi 1.4 
40,00 

04 16 UN 
LAVAGEM COMPLETA 

Volkswagen Kombi 1.4 
60,00 

05 28 UN 

LAVAGEM SIMPLES 

Marcopolo Volare V8L Micro ônibus 

Iveco City Class. 710C16 

Marcopolo Volare V8L 4 micro ônibus 

100,00 

06 56 UN 

LAVAGEM COMPLETA 

Marcopolo Volare V8L Micro ônibus 

Iveco City Class. 710C16 

Marcopolo Volare V8L 4 micro ônibus 

150,00 

07 12 UN 
LAVAGEM SIMPLES 

Ônibus Volkswagen 
200,00 

08 24 UN 
LAVAGEM COMPLETA 

Ônibus Volkswagen 
300,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

09 08 UN 

LAVAGEM SIMPLES 

Fiat Strada Working 1.4 

Chevrolet Montana LS 

25,00 

10 16 UN 

LAVAGEM COMPLETA 

Fiat Strada Working 1.4 

Chevrolet Montana LS 

35,00 
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11 04 
UN LAVAGEM SIMPLES 

Caminhão Volkswagen 8.150 Delivery 
100,00 

12 08 
UN LAVAGEM COMPLETA 

Caminhão Volkswagen 8.150 Delivery 
150,00 

13 08 

UN LAVAGEM SIMPLES 

Caminhão Volkswagen 8.190 4x2 

Caminhão Ford Cargo 1519 B 

100,00 

14 16 UN 

LAVAGEM COMPLETA 

Caminhão Volkswagen 8.190 4x2 

Caminhão Ford Cargo 1519 B 

200,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

TRANSPORTES 

15 08 UN 

LAVAGEM SIMPLES 

Fiat strada working CE 1.4 

Volkswagen Gol 

25,00 

16 16 

UN LAVAGEM COMPLETA 

Fiat strada working CE 1.4 

Volkswagen Gol 

35,00 

17 04 
UN LAVAGEM SIMPLES 

Esp. Caminhão Suplementar Agrale 
100,00 

18 08 
UN LAVAGEM COMPLETA 

Esp. Caminhão Suplementar Agrale 
150,00 

19 08 UN 

LAVAGEM SIMPLES 

Caminhão Volkswagen 15.180 4X2 

Caminhão Volkswagen 15.190 4X2 

200,00 

20 16 UN 

LAVAGEM COMPLETA 

Caminhão Volkswagen 15.180 4X2 

Caminhão Volkswagen 15.190 4X2 

280,00 

21 08 UN 
LAVAGEM SIMPLES 

Caminhão Volkswagen 13.180 4X2 
110,00 

22 16 UN 
LAVAGEM COMPLETA 

Caminhão Volkswagen 13.180 4X2 
220,00 
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23 04 UN 
LAVAGEM SIMPLES 

Escavadeira New Holland B110B 
200,00 

24 08 UN 
LAVAGEM COMPLETA 

Escavadeira New Holland B110B 
300,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

25 12 UN 

LAVAGEM SIMPLES 

Fiat Strada Working CE 1.4 

Ford Ka 1.0 

Fiat Strada Working CC 1.4 

25,00 

26 24 UN 

LAVAGEM COMPLETA 

Fiat Strada Working CE 1.4 

Ford Ka 1.0 

Fiat Strada Working CC 1.4 

35,00 

27 04 UN 
LAVAGEM SIMPLES 

Caminhão Baú Ford Cargo 816 S 
80,00 

28 08 UN 
LAVAGEM COMPLETA 

Caminhão Baú Ford Cargo 816 S 
150,00 

29 04 UN 
LAVAGEM SIMPLES 

Caminhão Carroceria Iveco Tector 170 E 22 
100,00 

30 08 UN 
LAVAGEM COMPLETA 

Caminhão Carroceria Iveco Tector 170 E 22 
200,00 

31 04 UN 
LAVAGEM SIMPLES 

Caminhão Tanque Iveco Tector 150 E 21 
100,00 

32 08 UN 
LAVAGEM COMPLETA 

Caminhão Tanque Iveco Tector 150 E 21 
200,00 

33 04 UN 

LAVAGEM SIMPLES 

Caminhão Prancha Truck Volkswagen 24.250 

6x2 

100,00 

34 08 UN 

LAVAGEM COMPLETA 

Caminhão Prancha truck Volkswagen 24.250 

6x2 

200,00 

35 08 UN LAVAGEM SIMPLES 110,00 
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Caminhão Basculante Mercedes Bens 2729k 

6x4 

Caminhão Basculante Iveco Tector 150 E 21 

36 16 UN 

LAVAGEM COMPLETA 

Caminhão Basculante Mercedes Bens 2729k 

6x4 

Caminhão Basculante Iveco Tector 150 E 21 

220,00 

37 16 UN 

LAVAGEM SIMPLES 

Caminhão Basculante Tuck Mercedes Bens 

2729k 

Caminhão Basculante Tuck Volkswagen 

26.280 6x4 

Caminhão Basculante Tuck Volkswagen 

24.250 6x2 

110,00 

38 32 UN 

LAVAGEM COMPLETA 

Caminhão Basculante Tuck Mercedes Bens 

2729k 

Caminhão Basculante Tuck Volkswagen 

26.280 6x4 

Caminhão Basculante Tuck Volkswagen 

24.250 6x2 

220,00 

39 04 UN 

LAVAGEM SIMPLES 

Escavadeira New Holland B 95 B 

Escavadeira JCB-3C 

200,00 

40 08 UN 

LAVAGEM COMPLETA 

Escavadeira New Holland B 95 B 

Escavadeira JCB-3C 

300,00 

41 04 UN 

LAVAGEM SIMPLES 

Pá Carregadeira New Holland 12B 

Pá Carregadeira Caterpillar 924 

200,00 

42 08 UN 
LAVAGEM COMPLETA 

Pá Carregadeira New Holland 12B 
270,00 
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Pá Carregadeira Caterpillar 924 

43 06 UN 

LAVAGEM SIMPLES 

Motoniveladora Caterpillar 120k 

Motoniveladora Volvo G-930 

Motoniveladora Nex Holland RG-140B 

200,00 

44 12 UN 

LAVAGEM COMPLETA 

Motoniveladora Caterpillar 120k 

Motoniveladora Volvo G-930 

Motoniveladora Nex Holland RG-140B 

300,00 

45 02 UN 
LAVAGEM SIMPLES 

Rolo Compactador Caterpillar CS 423-E 
200,00 

46 04 UN 
LAVAGEM COMPLETA 

Rolo Compactador Caterpillar CS 423-E 
270,00 

 

NOTA: Os serviços deverão ser prestados pela empresa vencedora com rapidez, de 

forma a não comprometer a utilização do veículo em relação à destinação de seus 

objetivos. A empresa vencedora deverá garantir os serviços referentes a vícios ou 

defeitos. 
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RELAÇÃO DOS VEICULOS  

 

 

ITEM MARCA TIPO DO VEÍCULO PLACA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

1.  Volkswagem Voyage TL PPJ 9126 

2.  Volkswagen Kombi 1.4 MTS 7695 

3.  Volkswagem Kombi 1.4 ODI 5820 

4.   Volare V8L Micro Ônibus MSB 3582 

5.  Volare V8L Micro Ônibus ODH 6399 

6.  Volare V8L Micro Ônibus ODH 6400 

7.  Iveco Micro Ônibus OCY 1743 

8.  Volare V8L Micro Ônibus OYD 8764 

9.  Volare V8L Micro Ônibus PPA 8727 

10.  Volare V8L Micro Ônibus PPA 8728 

11.  Volkswagem Ônibus EOD 15.190 OYJ 6685 

12.  Volkswagem Ônibus Carfoz 15.190 MSZ 9239 

13.  Volkswagem Ônibus 15.190 OCY 1742 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

1.  Fiat Strada Working 1.4 MSZ 9247 

2.  Chevrolet Montana LS2 PPU 4515 

3.  Volkswagen Caminhão 8.150 Delivery MTT 0071 

4.  Volkswagen Caminhão 15.190 4x2 MTY 3184 

5.  Ford Caminhão Cargo 1519 B PPM 1772 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E TRANSPORTES 

 

1.  Fiat Strada Working CE 1.4 MTT 0073 

2.  Voskswagen Gol  PPT 2263 

3.  Agrale Esp. Caminhão Suplementar  OVF 7750 

4.  Volkswagen Caminhão Coletor 15.180 4x2 MTT 0072 

5.  Volkswagen  Caminhão Coletor 15.190 4x2 ODJ 0999 

6.  Volkswagen Caminhão Basculante 13.180 4x2 MSZ 9248 

7.  Volkswagen  Caminhão Basculante 13.180 4x2 MSZ 9242 

8.  New Holland Escavadeira B110B MTU 0438 

9.  JCB  Escavadeira 3C Plus 4x4  

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL 

 

1.  Fiat Strada Working CE 1.4 MTT 0074 

2.  Ford Ka 1.0 ODO 9757 

3.  Fiat Strada Working CC 1.4 PPS 3197 
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4.  Ford Caminhão Cargo 816 S OVF 7591 

5.  Iveco Caminhão Carroceria Tector 170 E 22 OVH 1336 

6.  Iveco Caminhão Tanque Tector 150 E 21 PPD 9592 

7.  Voslkswagen Caminhão Prancha Truck 24.250 6x2 ODG 5909 

8.  Mercedes 

Benz 

Caminhão Basculante Truck 2729 K 

6x4  

PPD 9564 

9.  Iveco Caminhão Tector 150 E 21 PPD 9601 

10.  Mercedes 

Benz 

Caminhão Basculante Truck 2729 K 

6x4 

OYD 8793 

11.  Volkswagen  Caminhão Basc. Truck 26.280 6x4 PPA 8726 

12.  Volkswagen Caminhão Basc. Truck 26.280 6x4 PPA 8725 

13.  Volkswagen Caminhão Basc. Truck 26.250 6x2 OCY 1740 

14.  New Holland Escavadeira B 95 B - 

15.  JCB  Escavadeira 3C - 

16.  New Holland Pá Carregadeira 12B - 

17.  Caterpillar Pá Carregadeira 924 - 

18.  Caterpillar Motoniveladora 120K - 

19.  Volvo Motoniveladora Volvo G-930 - 

20.  New Holland Motoniveladora RG-140 B - 

21.  Caterpillar Rolo Compactador CS 423-E - 
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ANEXO 2 

TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL N 041 / 2018 

 

A empresa (Razão Social da Licitante) inscrita no CNPJ sob o número..........................., com 

sede à Rua (Av.) ................................, n.º......., Bairro......................, na cidade 

de...........................Estado de ..................., CEP........................, por seu representante legal 

abaixo assinado, CREDENCIA o Senhor ..............................., portador da Carteira de 

Identidade (RG) n.º ......................, CPF nº. ..............,  para representá-la junto ao  Município 

de Boa Esperança/ES,  nos atos relacionados ao Pregão Presencial nº  041 / 2018, outorgando 

plenos poderes para pronunciar em seu nome, podendo para tanto impugnar documentos e 

propostas de outros participantes, requerer o registro em ata das observações que entender 

relevantes, formular lances verbais, manifestar intenção de interpor ou desistir de recursos, 

assinar lista de presença e Atas, rubricar páginas de propostas e documentos, concordar, 

discordar, transigir, desistir, firmar compromissos, requerer, alegar e assinar o que convier, 

pedir informações e, de um modo geral, praticar todos os atos necessários e implícitos ao fiel, 

perfeito e cabal desempenho do presente credenciamento. 

 

Boa Esperança/ES, ____ de ________________de 20XX.    

 

____________________________________  

Nome do representante legal da empresa   

Empresa: _______________________ 

CNPJ nº ________________________  

 

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa 

proponente e assinada pelo (s) seu (s) representante (s) legal (is) com firma reconhecida 

em cartório. 

Obs. 2. No momento do credenciamento deverá ser apresentado o estatuto, o 

contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes 

para conceder a representação da empresa.  

Obs. 3: O Termo de credenciamento pode ser dispensado quando a empresa 

estiver representada na Sessão Pública por um de seus sócios. 
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ANEXO 3 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL N 041 / 2018 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_____________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 

_____________________, portador(a) do documento de identidade nº _______________, 

inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, declara sob as penas da Lei, que cumpre os 

requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 

(EPP), conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer 

dos impedimentos do § 4º do referido artigo. 

(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo) 

Declaramos possuir restrição fiscal no (s) documento (s) de habilitação e pretendemos utilizar 

o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularização, 

estando ciente que, do contrário, haverá decadência do direito à contratação, como também 

sujeição às sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993. 

 

Local, ____ de ________________ de 20XX.  

   

 

 ____________________________________  

Nome do representante legal da empresa   

Empresa: _______________________ 

CNPJ nº ________________________  

 

OBS.: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa 

proponente e assinada pelo (s) seu (s) representante (s) legal(is) e/ou procurador) 

devidamente habilitado. 
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ANEXO 4 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS 

(MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL N 041 / 2018 

 

 

Declaro que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________________, cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

definidos no edital de licitação acima referenciado, conforme o teor do art. 4º, VII da Lei nº 

10.520/2002, sob pena de responsabilização nos termos da lei. 

 

Local, ____ de ________________ de 20XX.    

 

    

 

____________________________________  

Nome do representante legal da empresa   

Empresa: _______________________ 

CNPJ nº ________________________  

 

 

 

 

 

OBS.: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa 

proponente e assinada pelo (s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador) 

devidamente habilitado. 
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ANEXO 5 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO ART. 7º, XXXIII,  

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL N 041 / 2018 

 

Declaro para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, que não 

empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como 

também menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos 

de idade. 

 

 

Local, ____ de  ________________  de 20XX.    

 

 

____________________________________  

Nome do representante legal da empresa   

Empresa: _______________________ 

CNPJ nº ________________________ 

 

 

 

 

 

OBS.: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa 

proponente e assinada pelo (s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador) 

devidamente habilitado. 
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ANEXO 6 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041 / 2018 

 

REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL N° 041 / 2018. 

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem e lubrificação para 

atender a frota de veículos oficiais, bem como veículos locados, veículos cedidos ao 

município e veículos de outros órgãos autorizados por Lei, de acordo com as necessidades da 

Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES. 

Para fins de participação no Processo de Licitação acima descrito, a empresa 

____________________, inscrita no CNPJ sob nº ____________, sediada ____________, por 

intermédio de seu (ua) Representante Legal Srº(ª). _________________, Profissão 

___________, portador (a) da RG nº ________ e do CPF nº __________, DECLARA: 

 

a) que tem conhecimento de todas as informações do processo de licitação mencionado, e 

que aceita e cumprirá fielmente todas as suas exigências; 

 

b) que até a presente data inexistem fatos impeditivos à sua participação no referido 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 

c) que não possui em seu Quadro de Pessoal nenhum Servidor Público pertencente a 

entidade contratante responsável pela licitação; 

 

d) que se compromete a manter durante toda a execução do contrato habilitação e 

qualificação exigidas.  

______________/___, (local e data). 

 

(Identificação e assinatura do declarante). 

 

OBS.: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa 

proponente e assinada pelo (s) seu (s) representante (s) legal (is) e/ou procurador) 

devidamente habilitado. 
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ANEXO 7 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041 / 2018 

 

A Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES. 

 

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob o n° ________________, por 

meio de seu representante legal, o Senhor ______________________, portador da Cédula de 

Identidade n° _______________, inscrito no CPF sob o n° __________________, 

DECLARA, sob as penalidades da Lei, para fins de licitação, PREGÃO 021/2015, que possui 

máquinas, equipamentos e recursos necessários com capacidade operacional para atender as 

demandas da PMBE/ES em relação a prestação de serviços objeto desta contratação. 

 

Concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido Edital. 

 

Local, ______ de _____________ de 20XX. 

 

Atenciosamente, 

Local e Data 

 

Assinatura Representante Legal da Licitante 

 

OBS.: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa 

proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador) 

devidamente habilitado. 
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ANEXO 8 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° ____/20___ 

PREGÃO PRESENCIAL N 041 / 2018 

 

 “Que entre si celebram o Município de Boa 

Esperança/ES e a empresa .........................”.  

 

 

PREÂMBULO 

 

 

O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/ES, pessoa jurídica de direito público, com sede na 

Avenida Senador Eurico Rezende, 780, Centro, Boa Esperança/ES, inscrita no CNPJ-MF sob 

o nº 27.167.436/0001-26, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Srº. Lauro Vieira da 

Silva, brasileiro, viúvo, portador do CIC/MF nº 793.680.777-20 e RG. nº 710.853 - SSP/ES, 

doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado a empresa ______________, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº. _______________, estabelecida à____________________ nº. 

_______, Bairro ______________, CEP nº __________na cidade de 

____________________, Estado_____________, neste ato representada por 

________________________, _______________, _______________, __________________, 

portador (a) da CI RG nº. ____________________ SSP/ ____, e CPF nº. __________, 

residente e domiciliado na cidade de_______________________, Estado de 

_______________, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 

Contrato, mediante as seguintes clausulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. Este contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de 

lavagem e lubrificação para atender a frota de veículos oficiais, bem como veículos locados, 

veículos cedidos ao município e veículos de outros órgãos autorizados por Lei, de acordo com 

as necessidades da Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES, conforme o especificado no 

TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO 01 do Edital do Pregão Presencial nº 041/2018 que, 

juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, 

independentemente de transcrição. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as condições 

avençadas no edital da licitação Pregão Presencial nº 041/2018 e, principalmente, observando 

as disposições estabelecidas pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, com alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123/2006, 

respondendo a parte inadimplente pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 

2.2. São vedadas a subcontratação total ou parcial do objeto do presente Contrato, a 

associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, salvo 

prévia e expressa autorização do CONTRATANTE e desde que não afete a boa execução 

deste Contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO  

 

3.1. O valor do presente contrato é de R$ ................................. (...................................), 

valor global. 

3.2. Admitir-se-á o reequilíbrio econômico-financeiro deste Contrato, sob os ditames legais 

contidos no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/1993, com observância das 

previsões contidas na referida Lei; 

3.3. No preço já estão incluídas as despesas com direitos trabalhistas, encargos sociais, 

impostos e taxas ou fretes, que incidam ou venham a incidir, relacionados com a prestação 

dos serviços e todas as despesas necessárias à perfeita conclusão do objeto licitado. 

3.4. O valor total deste contrato, notadamente à proposta da CONTRATADA é composto 

da seguinte forma: 

Item Quant Und 
Descrição dos Serviços Valor 

Unit. 

Valor 

Total 
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CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

 

4.1. O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias úteis, 

contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa, devidamente 

atestada por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a 

pagar os valores correspondentes as multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, 

de acordo com os termos do Pregão Presencial nº ______/2018, desde que não haja 

nenhum fato impeditivo. 

4.2. O pagamento será efetuado, mediante a apresentação ao Município de Boa Esperança a 

nota fiscal, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a habilitação no 

procedimento licitatório, e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei n° 

8.666/93 e suas alterações. 

4.3. Qualquer alteração feita no Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto que 

modifique as informações registradas no Pregão Presencial nº XXX/2018, deverá ser 

comunicado ao Município de Boa Esperança, mediante documentação própria, para 

apreciação da autoridade competente. 

4.4. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal (is), o(s) mesmo(s) será 

(ão) devolvido (s) à empresa CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o 

prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento, 

devidamente corrigido. 

4.5. O Município de Boa Esperança/ES, reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no 

ato do atesto, os serviços executados não estiverem em perfeitas condições de 

funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

4.6. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou 

correção monetária. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária 

vigente, a saber: 
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança. 

Órgão: Secretaria Municipal de Educação. 

Projeto Atividade: 028028.1236100202.034 – Manutenção do Transporte Escolar. 

Elemento Despesa: 33903900000 – Material de Consumo. 

 

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança. 

Órgão: Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Projeto Atividade: 026026.2054300382.114 – Manutenção das Atividades Técnicas 

Administrativas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente . 

Elemento Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança. 

Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes. 

Projeto Atividade: 022022.1545100132.022 – Manutenção das Atividades da Secretaria de 

Obras. 

Elemento Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança. 

Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. 

Projeto Atividade: 024024.2060600152.095 – Manutenção das Atividades da Secretaria de 

Agricultura. 

Elemento Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO 

6.1. O período de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados do dia 

posterior à data de sua publicação, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, 

a critério da Administração, conforme facultado pelo art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, 

limitada sua duração a 60 (sessenta) meses, mediante comunicação escrita, com tempo hábil 

para tramitação do processo, mantidas as prerrogativas da Lei nº 8.666/93. 
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CLAUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

7.1. O início dos serviços será imediatamente após a assinatura do Contrato de Prestação de 

Serviços e será de acordo com as necessidades das Secretarias solicitantes. 

 

7.2. A empresa vencedora deverá dispor de espaço e equipamentos suficientes para atender a 

prestação dos serviços. 

 

7.3. Para a prestação dos serviços a CONTRATADA disponibilizará local de execução em 

uma distância de até 5Km de distância da sede da Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES, 

sendo vedada qualquer outra despesa para a contratante. Caso a empresa contratada 

disponibilize local a uma distância maior do que a prevista neste item, esta arcará 

gratuitamente com o combustível necessário para percorrer a distância multiplicada por dois 

(ida e volta) superior a 5km entre o local de execução dos serviços e a sede do Município, 

considerando para tanto que o veículo tenha a relação de consumo de 10km/litro.  

 

7.4. A CONTRATANTE encaminhará seus veículos oficiais até a empresa, respeitando o 

previsto no item anterior. 

 

7.5. O prazo para os serviços de lavagem dos veículos será de no máximo de 02 (duas) horas. 

 

7.6. Após a prestação dos serviços a Contratada uma via da comanda de controle, que deverá 

ser relacionada na nota fiscal quando do pagamento, constando a placa do veículo, valor, hora 

e data. 

 

7.7. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à 

qualidade dos serviços prestados. 

 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

8.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

8.1.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução da prestação de serviços e as 

obrigações da CONTRATADA; 
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8.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço prestado em desacordo com as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA, bem como atestar e pagar na nota fiscal/fatura após a 

execução dos serviços contratado e o seu aceite, através de Servidor designado pela 

Autoridade competente; 

8.1.3. Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias para a perfeita execução 

dos serviços prestados; 

8.1.4. Comunicar à CONTRATADA, a ocorrência de qualquer irregularidade, falta 

disciplinar, manifesta ineficiência ou comportamento incompatível com o serviço, a fim de 

que, apurada a procedência, sejam tomadas as devidas providências; 

8.1.5. Proceder a mais ampla fiscalização sobre a fiel execução dos serviços objeto deste 

contrato, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA; 

8.1.6. Avaliar a qualidade da execução dos serviços, podendo rejeitá-los no todo ou em parte. 

8.1.7. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais. 

  

8.2. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

8.2.1. Responsabilizar-se pela plena execução dos serviços contratados, responsabilizando-se, 

perante a CONTRATANTE, por todos os atos de seus subordinados bem como, por acidentes 

ou sinistros praticados ou sofridos por seus prepostos e as indenizações que possam ser 

devidas.  

8.2.2. Pagar todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação de 

serviços, inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, 

emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc., ficando excluída qualquer solidariedade 

da CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a 

inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere à 

CONTRATANTE. 

8.2.3. Reparar, refazer, remover, corrigir ou substituir às suas expensas, total ou parcialmente, 

o objeto deste contrato, quando se verificarem vícios, defeitos, incorreções, inadequações e 

má qualidade dos materiais e ou serviços prestados, oriundas de trabalho mal executado de 

forma imediata. 
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8.2.4. Manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.2.5. Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra 

para execução completa e eficiente dos serviços objeto deste contrato; 

8.2.6. Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção dos serviços prestando todas as 

informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa. 

8.2.7. Disponibilizar local de prestação dos serviços conforme indicado no item 7.3. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a CONTRATANTE poderá, garantida 

a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

9.1.1. Advertência; 

9.1.2. Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo 

de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

9.1.3. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até 

o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando a 

CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 

CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Ordem de 

Fornecimento, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial; 

9.1.4. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência até o 

máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando a 

CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 

CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação, recolhida no prazo máximo de 

15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

9.1.5. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública, por até 02 anos. 

9.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
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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. 

 

9.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 

05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

 

9.2.1. Dentro da validade de sua proposta, não celebrar o contrato; 

 9.2.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; 

9.2.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; 

9.2.4. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

9.2.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

9.2.6. Fizer declaração falsa; 

9.2.7. Cometer fraude fiscal; 

9.2.8. Falhar ou fraudar na execução do objeto contratado. 

 

9.3. A CONTRATADA estará sujeita às penalidades do item 9.1 por: 

 

9.3.1. Não se manter em situação regular no decorrer da execução do contrato; 

9.3.2. Descumprir os prazos e condições previstas no contrato. 

 

9.4. Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 

aceito pela CONTRATANTE, em relação a um dos eventos relacionados no item 9.3, a 

CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 

9.5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração, 

pode ser aplicadas à CONTRATADA, juntamente com a multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 

 

10.1. A inexecução total ou parcial, do contrato ensejará sua rescisão nos termos dos 

artigos 78 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

10.1.2. Ficam reconhecidos os direitos da Administração, em caso da rescisão 

administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

11.1. Cada Secretaria designará um servidor que ficará responsável pela fiscalização da 

prestação de serviços, sendo permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo 

de informações pertinentes a essa atribuição. 

 

11.2. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer serviço que não 

esteja de acordo com as exigências, bem como, determinar prazo para refazer o serviço que 

eventualmente não atender o desejado pela Secretaria solicitante.   

 

11.3. A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e 

prepostos (art.70 da Lei 8.666/93). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

 

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Boa Esperança, Estado do Espirito Santo com renúncia 

de qualquer outra, por mais privilegiada que seja para dirimir as causas resultantes deste 

instrumento.  

 

12.2. As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do contrato, firmando-o em 

04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo se 

identificam e assinam.  

 

 

Boa Esperança/ES ______ de __________ de 20XX. 
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LAURO VIEIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

 

_______________________________ 

CONTRATADA 

 

 

_______________________________ 

GESTOR DO CONTRATO 

 

 

 

_______________________________ 

FISCAL DO CONTRATO 


