INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE EUSÉBIO - IPME
PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.07.22.001i
O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME, por intermédio do seu
Pregoeiro, devidamente designado através da Portaria nº 007/2019, publicada no Paço da Prefeitura
Municipal de Eusébio no dia 02 de Janeiro de 2019, torna público para conhecimento dos interessados que
na data, horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL,
do tipo menor preço por item, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento
licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto nº 3.555, de 2000, à Lei Complementar nº 123,
de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências
previstas neste Edital e seus Anexos.
Data da abertura da sessão pública: 02 de agosto de 2019
Horário: 10:00 (10h - horário local)
Local: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME, com sede na Av.
Coronel Cícero Sá, 498, Centro, Eusébio - Ceará
Retirada do Edital: O presente edital poderá ser retirado na própria sede do Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Eusébio - IPME, localizado na Av. Coronel Cícero Sá, 498, Centro, Eusébio Ceará, no horário de 08:00h às 16:00h (horário de Brasília), bem como através do portal da Prefeitura do
Município de Eusébio pelo site www.eusebio.ce.gov.br.
LOCAL PARA INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS:
COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÕES
Av. Coronel Cícero Sá, 498, Centro, Eusébio - Ceará
Tel.: (85) 98138-6338
e-mail: licitacao.ipme@gmail.com
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça à abertura do certame na
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em
contrário.
1.

DO OBJETO

1.1.
É objeto desta licitação, a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de
veículos automotivos, sem motorista, para atender às necessidades do Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Eusébio - IPME conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo
de Referência e neste Edital e seus Anexos..
1.2.
A licitação será subdivida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
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.
1.4.
Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
1.4.1. ANEXO I - Termo de Referência
1.4.2. ANEXO II - Minuta de Proposta de Preços
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1.4.3. ANEXO III - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso
VII do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002)
1.4.4. ANEXO IV - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação
1.4.5. ANEXO V - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº
9.854/99)
1.4.6. ANEXO VI - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte.
1.4.7. ANEXO VII - Minuta do contrato
1.4.8. ANEXO VIII – Modelo de Procuração
2.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1.
Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado
ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.
2.2.
Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
2.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em
processo de recuperação extrajudicial;
2.2.2. Em dissolução ou em liquidação;
2.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos termos do
artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993;
2.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com o Instituto de Previdência dos Servidores
Municipais de Eusébio - IPME, nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos
regulamentadores;
2.2.5. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
2.2.6. Que estejam reunidas em consórcio;
2.2.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
2.2.8. Estrangeiras que não funcionem no País;
2.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993.
2.2.10. Empresa inscrita no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS
2.3. Não será permitida a participação de cooperativas, uma vez que não se apresenta modelo de gestão
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de
coordenação e supervisão da execução dos serviços e do exercício do cargo de preposto, e desde que os
serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer
intermediação ou subcontratação.
2.4. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
3.

DO CREDENCIAMENTO

3.1. No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, o representante da licitante deverá
apresentar, em separado dos envelopes, documentos que o credencie a se manifestar, assinar e/ou
rubricar documentos ou de responder pela empresa durante a sessão pública, devendo, ainda, identificarse exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.
3.1.1. No caso de representação por sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado, tal condição deverá ser
demonstrada mediante apresentação de documento de identificação civil, acompanhado de cópia do
respectivo Contrato, Estatuto Social ou outro instrumento de constituição jurídica, devidamente registrado,
no qual estejam expressos seus poderes para individualmente exercer direitos e assumir obrigações em
nome da empresa.
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3.1.2. No caso de representação por procurador, o credenciamento far-se-á por meio de instrumento
público ou particular de procuração, neste caso com firma reconhecida em cartório, no qual conste
expresso poder para formular ofertas e lances de preços verbais, assinar atas e planilhas, negociar valores,
interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome do proponente/outorgante com poder para tal outorga.
3.2. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante, não sendo admitida a participação de
um mesmo representante legal para mais de uma empresa.
3.3. A licitante que se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme os critérios
estabelecidos na Lei Complementar nº 123/06, e que tenha a intenção de usufruir do tratamento
diferenciado, deverá apresentar Declaração de Qualificação de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, de acordo com modelo estabelecido no ANEXO VI deste Edital.
3.3.1. A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por licitante que não se enquadra na
definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação
de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.
3.4. Se a licitante não credenciar um representante estará abdicando do direito de fazer lance e de recorrer
dos atos do Pregoeiro
3.5. Iniciada a abertura do primeiro envelope com Proposta de Preços, estará encerrado o credenciamento
e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
4.

DA ABERTURA DA SESSÃO

4.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados no
preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase de credenciamento, deverá
apresentar ao Pregoeiro(a) os seguintes documentos:
4.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo anexo);
4.1.2. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados, fechados e
rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os
seguintes dizeres:
ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
(NOME DO ÓRGÃO LICITANTE)
PREGÃO Nº 2019.07.22.001i
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX
ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
(NOME DO ÓRGÃO LICITANTE)
PREGÃO Nº 2019.07.22.001i
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX
4.2.
Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega,
mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da abertura da
sessão pública.
4.2.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, endereçado
diretamente à Comissão, com a seguinte identificação:
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
(NOME DO ÓRGÃO LICITANTE)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.07.22.001i
SESSÃO EM XX/XX/XXXX, ÀS XX HORAS
4.2.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos
como proposta.
4.3.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas neste Edital.
5.

DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1.
A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa,
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como
também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter:
5.1.1. As especificações do objeto de forma clara e precisa, observadas as especificações constantes do
Termo de Referência;
5.1.2. Valor da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os
preços praticados no mercado, considerando os quantitativos constantes do Termo de Referência;
5.1.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais
como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do
objeto, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços,
conforme anexo deste Edital;
5.1.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua
apresentação.
5.2.
A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela
contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como
fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e
qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
5.2.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta.
6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
6.1.1. Relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA
a.
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;
b.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
b.1.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
c.
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
d.
No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial
ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa
ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
e.
No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
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6.2.

Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de débitos, ou
positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
e. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante certidão negativa de débitos, ou positiva
com efeitos de negativa, relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros;
f. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado
de Regularidade do FGTS;
g.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa.
6.2.1. Caso o licitante seja 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 ser inabilitado.
6.3.

Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

a. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, cuja pesquisa tenha sido realizada com
antecedência não superior a 90 (Noventa) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes.
6.4.

Relativos à Qualificação Técnica:

a. Comprovação da capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados fornecidos
por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, relativos à execução dos serviços
objeto desse certame.
6.5.

Documentos Complementares:

a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua
habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital;
b. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº
9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este Edital.
6.5.1. A comprovação dos requisitos de habilitação será exigida do licitante de acordo com o vulto e a
complexidade de cada item.
6.5.2. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item
em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação,
além da aplicação das sanções cabíveis.
6.5.3 O licitante que já estiver cadastrado no cadastro de fornecedores do Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Eusébio - IPME, em situação regular, até o terceiro dia útil anterior à data da
abertura da sessão pública, ficará dispensado de apresentar os documentos comprobatórios abrangidos
pelo referido cadastro que estejam validados e atualizados.
6.5.4. A verificação se dará mediante consulta, realizada pelo(a) Pregoeiro(a), devendo o resultado ser
impresso e anexado ao processo.
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6.5.5. Na hipótese de algum documento que já conste do cadastro de fornecedores do Instituto de
Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME estar com o seu prazo de validade vencido, e
caso (a) Pregoeiro(a) não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, o licitante
deverá apresentar imediatamente documento válido que comprove o atendimento às exigências deste
Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte .
6.5.3. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da
habilitação.
6.5.4. Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados por qualquer
processo de cópia legível, acompanhando dos originais para que o pregoeiro ou à Equipe de Apoio possa
atenticá-los durante a sessão do pregão, ou autenticados por cartório competente, com exceção dos
extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação.
6.5.5. Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo de
protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes.
6.5.6. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor ou pelo
edital, deverão ser datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de sua apresentação, exceto
eventuais atestados de capacidade técnica, conforme o caso e a certidão de falência e concordata que o
prazo será de 90 dias da data de emissão
6.

DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1.
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências deste Edital especialmente as contidas no item 7 e/ou consignarem preços inexequíveis ou excessivos para a
Administração.
6.1.1. Serão considerados inexequíveis os preços que, comprovadamente, forem insuficientes para a
cobertura dos custos.
6.1.1.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do parágrafo 3º do art. 43 da
Lei 8.666/1993.
6.1.2. Serão considerados excessivos os preços que sejam superiores ao preço unitário estimado pela
Administração, citado no TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I.
6.2. A ordenação das propostas será feita com base no PREÇO UNITÁRIO.
8.2.1. Serão selecionadas para a etapa de lances a licitante que apresentar o menor preço unitário e as
licitantes com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela.
6.2.2. Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida no item
6.2.1. serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).
No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do
número de licitantes.
7.

DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

7.1.Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro(a) dará início à etapa de apresentação
de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes.
7.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo preço total do item.
7.2. O Pregoeiro(a) convidará individualmente os licitantes classificados, 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.
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7.3.A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro(a), implicará a exclusão
do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de
ordenação das propostas.
7.4.
Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou
empresa de pequeno porte (EPP) , será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007.
7.4.1. O Pregoeiro(a) identificará os preços ofertados pelas ME/EPP participantes que sejam iguais ou
até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP.
7.4.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com
a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado terá o direito de apresentar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos.
7.4.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco
por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no
subitem anterior.
7.4.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 5%
(cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova
oferta, conforme subitens acima.
7.4.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor classificada no
certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por
ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, prevalecerá a classificação inicial.
7.4.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação final dos
licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar
7.5. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de desempate será
aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente,
aos bens e serviços:
a) produzidos no País;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País.
d) produzidos ou prestados 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.
7.5.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes
serão convocados.
7.6. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com o
licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar
condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
7.7. Após a negociação do preço, o Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
8.

DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1.
Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta classificada
em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, o Pregoeiro(a) poderá consultar o Portal da Transparência do Governo
Federal (www.portaldatransparencia.gov.br <http://www.portaldatransparencia.gov.br>), seção “Despesas Gastos Diretos do Governo - Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, bem como o Portal de
Transparência do Governo do Estado do Ceará e do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para verificar
se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite
de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei
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Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma,
em caso de início de atividade no exercício considerado.
8.1.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício
corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês
anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de
20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.
8.1.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro(a)
indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e
12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente recusa do lance de desempate, sem
prejuízo das penalidades incidentes.
8.2. Não ocorrendo situação de recusa com base na hipótese acima, o(A) Pregoeiro(a) examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado
para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
8.3. O licitante deverá apresentar a planilha de custo e formação de preços, com os respectivos
valores readequados ao lance vencedor, em até 48 (quarenta e oito) horas.
8.3.1. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida.
8.3.2. Erros no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta,
quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se
comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.
8.4. O Pregoeiro(a) também poderá solicitar ao licitante que apresente documento contendo o
detalhamento da proposta, para fins de verificação de sua exeqüibilidade, sob pena de não aceitação da
proposta.
8.5. Será desclassificada a proposta final que:
8.5.1 .Contenha vícios ou ilegalidades;
8.5.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico ou Termo de Referência;
8.5.3 . Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital;
8.5.4. Apresentar preços unitários superiores àqueles constantes da Planilha de Custo e Formação de
Preços, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
8.6. Também será desclassificada a proposta final que:
a. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente,
forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;
b. Não vier a comprovar sua exeqüibilidade, em especial em relação ao preço e à produtividade
apresentada.
8.6.1. A inexeqüibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos, desde que não
contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta.
8.6.2 .Se houver indícios de inexeqüibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n°
8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exeqüibilidade, podendo adotar, dentre outros, os
seguintes procedimentos:
8.6.2.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em
relação aos custos com indícios de inexeqüibilidade;
8.6.2.2. Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios
coletivos de trabalho;
8.6.2.3. Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da
Previdência Social;
8.6.2.4. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
8.6.2.5. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
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8.6.2.6. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a
iniciativa privada;
8.6.2.7. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de
suprimentos, supermercados e fabricantes;
8.6.2.8. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
8.6.2.9. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;
8.6.2.10. Estudos setoriais;
8.6.2.11. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;
8.6.2.12. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o
proponente disponha para a prestação dos serviços; e
8.6.2.13. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
8.6.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exeqüibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
8.6.4. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços
ofertados para o mesmo item, e a inexeqüibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da
planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de
diligências para aferir a legalidade e exeqüibilidade da proposta.
8.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos apresentados, o(a) Pregoeiro(a)
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para sua continuidade.
8.8. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o(a) Pregoeiro(a)
examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração
de uma proposta que atenda ao Edital.
8.8.1. Nessa situação, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.9. No julgamento das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua
substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de classificação.
8.10. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de
habilitação, na forma determinada 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(a) Pregoeiro(a) 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:
a) Cadastro de fornecedores do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis <http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis>);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
<http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php>).
d) Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados do Tribunal de Contas da União – TCU
(https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=2046:5).
9.1.1. 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. Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
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9.2. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar será verificada.
9.2.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório competente
ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial.
Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte .
9.5.3. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da
habilitação.
9.6. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital,
ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte.
9.6.1. No caso de inabilitação, o(a) Pregoeiro(a) retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da
proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9.7. Para fins de habilitação, o Pregoeiro(a) poderá obter certidões de órgãos ou entidades emissoras de
certidões por sítios oficiais.
9.8. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
9.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a)
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.10. No julgamento da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância 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.
9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
9.11.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, , havendo alguma restrição na
comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do
momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
9.11.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela
Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo
insuficiente para o empenho devidamente justificados.
9.11.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase
recursal.
9.11.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
9.12. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas os licitantes presentes, os
lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao julgamento, devendo a Ata
ser assinada pelo Pregoeiro(a) e por todas os licitantes presentes.
10.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final, contendo a planilha atualizada de custos e formação de preços e eventuais
justificativas apresentadas pelo proponente vencedor, deverá ser encaminhada no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a).

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE EUSÉBIO
AV. CORONEL CÍCERO SÁ, 498, CENTRO CEP:61760-000
CNPJ: 04.865.123/0001-46
TEL: (85)32604730/(85)32602913

10.1.1. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e no momento de aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
11. DOS RECURSOS
1.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o licitante vencedor
seja microempresa ou empresa de pequeno porte , qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, de
forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três
dias para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.
11..2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
11.3. Cabe ao Pregoeiro(a) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade
competente quando mantiver sua decisão.
11.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro(a), ficará adstrita à verificação
da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.
11.4. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro(a), ou pela autoridade competente, conforme o caso,
importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.
12.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(a), caso
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
13.

DO CONTRATO

13.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados
a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho ou instrumento
equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.
13.1.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.
13.2. Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato , não comprovar que mantém as condições de
habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato poderá ser convocado outro
licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após feita a negociação, verificada a
aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.
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13.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
13.3.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento).
13.4. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
13.4.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto do contrato, desde que autorizado pelo Instituto de
Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME.
13.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
13.6. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante,
ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as
dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo dando ciência à Administração.
14.

DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

14.1. O prazo de vigência da contratação será de doze meses, a partir da data da assinatura do
instrumento, podendo ser prorrogada nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.

DO PREÇO

15.1. Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65,
§§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.
15.2. Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que
as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante
comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.
16.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e na
minuta do instrumento de Contrato..
17.

DO PAGAMENTO

17.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do adimplemento da
obrigação e apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.
17.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$
8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
17.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos serviços executados.
17.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada com os serviços efetivamente prestados.
17.3.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
17.4.Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
17.4.1. não produziu os resultados acordados;
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17.4.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
17.4.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizouos com qualidade ou quantidade inferior à demandada,
17.5. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta aos sítios oficiais, para verificar a manutenção
das condições de habilitação da Contratada.
17.5.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na
Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.
17.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos
pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a
declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
17.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em contacorrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na
legislação vigente.
17.7. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
17.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
17.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos
dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à
taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
I=
(6 / 100)
365
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso
17.10.
18.

Demais exigências estabelecidas no termo de referência.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME deste
exercício, na dotação abaixo discriminada: Exercício 2019 - Dotação Orçamentária:
02.07.02.09.122.0107.2044 – FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS - Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica.

19.

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000,
a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:
19.1.1. Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de
validade da proposta;
19.1.2. Apresentar documentação falsa;
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19.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
19.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
19.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
19.1.6. Cometer fraude fiscal;
19.1.7. Fizer declaração falsa;
19.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.
19.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;
b. Impedimento de licitar e de contratar com o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de
Eusébio - IPME e descredenciamento no cadastro de fornecedores do Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Eusébio - IPME, pelo prazo de até cinco anos;
19.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
19.3. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no
Termo de Referência.
19.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993.
19.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
da proporcionalidade.
19.6. As multas serão recolhidas em favor do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de
Eusébio - IPME, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do
Município de Eusébio e cobradas judicialmente.
19.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no cadastro de fornecedores do Instituto de
Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME.
19.8.
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
20.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.
20.1.1. Caberá ao Pregoeiro(a) decidir sobre a petição no prazo de até vinte e quatro horas.
20.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações no Edital.
20.2. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
20.3. 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 subseqüente,
no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro(a)
em contrário.
20.4. É facultada ao Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE EUSÉBIO
AV. CORONEL CÍCERO SÁ, 498, CENTRO CEP:61760-000
CNPJ: 04.865.123/0001-46
TEL: (85)32604730/(85)32602913

20.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
20.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
20.7. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de
razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
20.8. 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.
20.9. O licitante deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, se for o caso, para
representá-lo na execução do contrato.
20.10. 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.
20.11. 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.
20.12. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
20.13. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo,
prevalece a previsão do Edital.
20.14. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço Av. Coronel
Cícero Sá, 498, Centro, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 14 horas.
20.14.1. O Edital também está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.eusebio.ce.gov.br
20.15. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no
órgão, situado no endereço Av. Coronel Cícero Sá, 498, Centro, nos dias úteis, no horário das 08 horas às
14 horas.
20.16. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o valor se
limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 5°, III, da Lei n°
10.520, de 2002.
20.17. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto
nº 3.555, de 2000, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 3.722, de
2001, da Lei Complementar nº 123, de 2006 e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.
20.18. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Eusébio, com
exclusão de qualquer outro.
Eusébio/CE, 22 de julho de 2019.

Ana Lúcia Felipe Alves
Ordenadora de Despesa

Eliete de Sousa Abreu
Pregoeiro

Assessoria Jurídica
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TERMO DE REFERÊNCIA
O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME vem apresentar o presente
Termo de Referência, no qual constam as quantidades, especificações mínimas e exigências detalhadas do
objeto com as necessárias motivações e as obrigações das partes, valor estimado da contratação,
considerando os preços praticados no mercado em dentre outros aspectos, tudo com a finalidade de
embasar e justificar a referida contratação.
1.
UNIDADE REQUISITANTE:
1.1
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME, com sede no(a) Av.
Coronel Cícero Sá, 498, Centro, na cidade de Eusébio - Ceará, inscrito(a) no CNPJ sob o nº
04.865.123/0001-46.
2.
OBJETO
2.1.
Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos automotivos, sem
motorista, para atender às necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio
- IPME de acordo com as condições e especificações contidas neste termo de referência.
3.
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE
3.1.
A contratação de locação de 02(dois) veículos tipo automóvel de passeio, objeto desta licitação,
justifica- se pela atuação do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME, em
seus programas, projetos e ações, bem como ate atender a necessidade de locomoção de servidores e
Presidente da Autarquia.
4.
Item

1

2

ESPECIFICAÇÕES
Descrição
Veículo zero quilometro tipo “Passeio”, fabricação
e modelo a partir do ano 2018/2019; capacidade
para 05(cinco) passageiros incluindo motorista,
motor a partir de 1.4 cc, câmbio automático, 04
portas, ar-condicionado, direção hidráulica e/ou
elétrica, toca cd, alarme, vidros e travas elétricas,
todos os acessórios de segurança obrigatórios
por lei e no ato da entrega os vidros deverão
estar revestidos com película protetora solar no
limite
máximo
permitido
conforme
regulamentação estabelecida na Legislação de
Trânsito.
Seguro
completo
(cobertura
compreensiva).
Veículo zero quilometro tipo sedan, mínimo de
1000 cilindradas, direção hidráulica, capacidade
para 05(cinco) passageiros incluindo motorista 4
portas, ar-condicionado, som para CD e MP3
vidros e travas elétricas, todos os acessórios de
segurança obrigatórios por lei e no ato da
entrega os vidros deverão estar revestidos com
película protetora solar no limite máximo
permitido conforme regulamentação estabelecida
na Legislação de Trânsito; Seguro completo
(cobertura compreensiva).)

Qtd

Und

12

Mês

Mês
12

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE EUSÉBIO
AV. CORONEL CÍCERO SÁ, 498, CENTRO CEP:61760-000
CNPJ: 04.865.123/0001-46
TEL: (85)32604730/(85)32602913

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO
A modalidade de licitação a ser adotada para a contratação dos serviços objeto do presente termo de
referência será PREGÃO PRESENCIAL e obedecerá ao disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014 e
subsidiariamente pela lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
6. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
O custo estimado da contratação e seu respectivo valor máximo foram estabelecidos mediante
preenchimento de planilha de custos e formação de preços, após a realização de pesquisa de mercado
junto a fornecedores, chegando-se ao valor estimado da despesa em R$ 75.488,00.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária: Exercício 2019 - Dotação Orçamentária:
02.07.02.09.122.0107.2044 – FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS - Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1.
Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições de trabalho e de fatores que possam afetálo, não sendo levada em consideração qualquer argumentação posterior, de desconhecimento dessas
condições;
5.2.
Atender aos chamados do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio IPME e solucionar eventuais ocorrências em até 24 horas;
5.3.
Entregar veículos para locação com cobertura de seguro total (seguro compreensivo, colisão,
incêndio e roubo) e cobertura: RCF/IP por passageiro mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), APP/M por
passageiro mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), RCF/IP por passageiro mínimo de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), sem nenhuma franquia e com Assistência 24hs e Guincho. Entende-se por total e sem
franquia o uso do seguro sem que o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio IPME assuma qualquer desembolso ou ressarcimento no caso de sinistro. O Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Eusébio - IPME não terá nenhuma co-participação no que diz respeito ao
pagamento de franquia de quaisquer taxas de seguro ou outras devidas na ocorrência de sinistro ou perda
total;
5.4.
Entregar junto com os veículos, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, bem como
cópias das apólices do seguro vigente;
5.5.
Realizar manutenções preventivas, corretivas e reparos nos veículos, sem ônus para o Instituto
de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME;
5.6.
Substituir no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), veículo por outro semelhante, sempre
que o veículo utilizado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME entrar em
manutenção, sem nenhum custo adicional ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de
Eusébio - IPME;
5.7.
Disponibilizar para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME
serviços de socorro/reboque durante 24hs (vinte e quatro horas) em todos os dias do ano, incluindo
sábados, domingos e feriados, assim como veículos reservas semelhantes para eventuais sinistros,
emergências, manutenções e revisões, que deverão ser disponibilizados nos locais a serem indicados pelo
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME no prazo máximo de 24hs (vinte
e quatro horas), de modo a proporcionar atendimento imediato sob pena de incidência de multa de 01%
(um por cento) do valor do contrato;
5.8.
Trocar os veículos quando os mesmos atingirem 65.000km (sessenta e cinco quilômetros
rodados), substituindo-os por veículos zero quilômetro (modelo/fabricação do ano da troca), com no mínimo
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as especificações dos veículos anteriores, no prazo máximo de até 20 (vinte) dias úteis a contar da
comunicação do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME, no local de
entrega consignado para os primeiros veículos;
5.9.
Substituir, antes da troca em virtude da QUILOMETRAGEM, veículos que apresentarem
problemas mecânicos por mais de 03 (três) vezes, em um prazo de 60 (sessentas) dias, ou aqueles cujo
uso comprometa a segurança dos usuários;
5.10 No caso do subitem acima o veículo deverá ser substituído por outro em bom estado de conservação,
desde que não tenham 12 (doze) meses de fabricação/modelo ou não tenham atingido os 65.000km
(sessenta e cinco mil quilômetros), devendo este ser aprovado pelo Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Eusébio - IPME, sendo entregues no mesmo local do veículo original;
5.11. Realizar as revisões periódicas nas concessionárias oficiais ou em oficinas particulares, indicadas
a critério da contratada;
5.12. O veículo substituto deverá ser, obrigatoriamente, de categoria compatível com os veículos
locados, sendo sujeitos a aprovação prévia do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de
Eusébio - IPME;
5.13. Responsabilizar-se pelo pagamento do IPVA – Imposto sobre Veículos Automotivos e do Seguro
Obrigatório, devendo apresentar ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio IPME o comprovante de quitação dos mesmos em até 48 (quarenta e oito) horas;
5.14. Disponibilizar o veículo 24 (vinte quatro) horas por dia, mesmo não estando em uso;
5.15. Entregar os veículos na cor branca ou prata;
7.
OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1.
Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços dentro
das normas do contrato;
7.2.
Efetuar os pagamentos nas datas e prazos estipulados e na forma estabelecida contratualmente;
7.3.
Arcar com custos de combustível;
7.4.
Disponibilizar no prazo máximo de 24 horas após a requisição da contratada, os veículos para
manutenção preventiva e ou revisões;
7.5.
Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados
pelo representante da Contratada;
7.6.
Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio do Gestor do Contrato, exigindo seu fiel
e total cumprimento;
7.7.
Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades observadas nos veículos
entregues ou no serviço prestado.
7.8.
Zelar pela limpeza e higiene dos veículos durante o período de locação que os mesmos estiverem
à disposição do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME.
6. DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO
6.1. Quanto à execução:
6.1.1. O objeto contratual deverá ser executado em conformidade com as especificações estabelecidas
neste instrumento, e nas condições previstas nos subitens seguintes:
6.1.1.1. Considerando-se o recebimento, por parte do(s) vencedor(es), da(s) respectiva(s) Ordem(ns) de
Serviço, a disponibilização do veículo será conforme necessidade informada pela parte Contratante, o que
deverá ser feito com solicitação antecipada de até 24 (vinte e quatro) horas.
6.1.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 12
(doze) horas antes do término do prazo de execução, e aceitos pela contratante, não serão considerados
como inadimplemento contratual.
6.2. Quanto ao recebimento:
6.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do
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objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.
6.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da
qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram
atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição
no caso de desconformidade.
6.2.3. Caso o objeto licitado não atenda às especificações exigidas ou apresente defeitos, não será aceito,
sujeitando-se o fornecedor à aplicação das penalidades previstas no termo do contrato.
7.
DAS CONDIÇÕES GERAIS
7.9.
As taxas de serviços deverão estar inclusas no preço unitário mensal cotado pelas licitantes;
7.10. As multas decorrentes de infrações no trânsito serão de responsabilidade do Instituto de
Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME desde que, comprovadamente, o carro esteja
em seu poder, no momento da infração;
7.11. As multas deverão ser encaminhadas ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais
de Eusébio - IPME em prazo hábil para que o funcionário infrator possa efetuar o pagamento das mesmas
com desconto ou, possivelmente, recorrer ao JARI;
7.12. Não serão aceitas pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME
quais quer tipos de restrições no uso do veículo, assim como a inclusão de quais quer custos extras na
locação dos mesmos;
7.13. O veículo deverá ser trocado quando atingir 65.000 Km (sessenta e cinco mil quilômetros);
7.14. Desde que conveniente ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio IPME e com sua expressa anuência, nos casos em que o veículo locado ultrapassar 65.000 km, este
poderá permanecer locado, após análise do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio
- IPME sobre o estado do mesmo, ou seja, tal veículo deverá estar em bom estado de funcionamento e
conservação;
7.15. O fornecimento e custo do combustível será de responsabilidade do Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Eusébio - IPME;
7.16. Os veículos utilizados para a prestação dos serviços somente poderão ser conduzidos por
profissionais devidamente habilitados e autorizados pela contratada e/ou contratante.
7.17. A locação do veículo objeto deste termo de referência será sem motorista;
7.18. As revisões poderão, a critério da contratada, ser realizadas nas concessionárias oficiais ou em
oficinas particulares indicadas pela contratada;
7.19. Fica vedada a subcontratação dos serviços objeto deste Termo de Referência;
9.
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
9.1.
O Gestor do Contrato, será indicado pelo o ordenador de despesa do(a)Instituto de Previdência
dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME, que deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que
trata a Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada.
10.
VIGÊNCIA DO CONTRATO
10.1
O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura.
10.2
O contrato poderá ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os
requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente:
10.2.1 Os serviços foram prestados regularmente;
10.2.2 A CONTRATADA não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária;
10.2.3 A Administração ainda tenha interesse na realização do serviço;
10.2.4 O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;
10.2.5 A CONTRATADA concorde com a prorrogação.
12.

DO PAGAMENTO:
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12.1. Pela perfeita execução do objeto licitado, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais
de Eusébio - IPME efetuará o pagamento do preço proposto pela licitante vencedora, mensalmente, em
moeda corrente, mediante ordem bancária, até a data do vencimento, atestados os serviços pelo setor
competente, desde que não haja fato impeditivo provocado pela contratada;
12.2. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o atraso gere
direito a acréscimos de qualquer natureza.
12.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação
tratada neste subitem, observadas as disposições contratuais, através de crédito na Conta Bancária do
fornecedor ou através de Cheque nominal, acompanhado da seguinte documentação:
a) Nota fiscal/fatura, em via única, devidamente atestada pelo gestor do contrato;
b) CND - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da
União, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do
art. 11 da Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
c) CRF - Certidão de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal.
d) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
e) CND – Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos municipais e à dívida ativa do
Município do Eusébio; (Art. 193 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966).
12.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o atraso gere
direito a acréscimos de qualquer natureza.
12.5. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
12.6. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias, contado da
data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.
12.6.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
12.7. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa
do cronograma físico-financeiro entregue e ao serviço executado.
12.8. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
12.8.1. Não produziu os resultados acordados;
12.8.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida;
12.9. O pagamento será efetuado através de cheque nominal ao contratado ou ordem bancária, para
crédito em banco, agência e contracorrente indicados pela Contratada.
12.10. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária.
12.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
12.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto
aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado
à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário
favorecido previsto na referida Lei Complementar.
12.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
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Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I = (6/100)
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

13.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que inexecutar
total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o
retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo;
cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta;
13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo
da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
13.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a Contratante;
13.2.2. Multa moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
13.2.2.1. Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para
reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do contrato;
13.2.2.2. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre
si;
13.2.3. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
13.2.3.1.Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima,
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
13.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
13.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem
anterior;
13.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e
aplique as outras sanções cabíveis.
13.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada,
dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às
penalidades acima estabelecidas.
13.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.
13.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
13.6.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
13.6.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
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13.6.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
13.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
13.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
13.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio IPME, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município
do Eusébio e cobrados judicialmente.
13.9.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 03 (três) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
13.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Instituto de
Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME.
13.11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
14.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
14.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade estabelecer condições para melhorar o
desempenho da Gestão no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME.
14.2. A execução dos serviços previstos neste Termo de Referência não implica em qualquer relação de
emprego ou vínculo trabalhista, sendo, portanto, regido sem subordinação jurídica.
14.3. As dúvidas referentes a este Termo de Referência poderão ser esclarecidas no(a) Instituto de
Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME, situada no(a) Av. Coronel Cícero Sá, 498,
Centro, Eusébio - Ceará ou por intermédio do telefone (85) 3260.4730/ (85) 3260.2913 e e-mail
licitacao.ipme@gmail.com.

Eusébio - Ceará,

Aprovado

Desaprovado

Ana Lúcia Felipe Alves
Presidente
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ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇO
Nome da Empresa: CNPJ:
Endereço: CEP:
Fone:
Validade da proposta:
Conta Corrente n.º:
Banco: N.º

da Agência:

A presente proposta tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de
veículos automotivos, sem motorista, para atender às necessidades do Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Eusébio - IPME de acordo com as condições e especificações de acordo com as
especificações contidas no termo de referencia., observando as condições e especificações abaixo, de
acordo com as condições constantes do Edital de Pregão Presencial n.º 2019.07.22.001i e Termo de
Referência Anexo I, parte integrante do processo administrativo nº 2019.07.08.001i, junto ao Instituto de
Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME.
Item

Descrição

Qtd

Und

Valor Mensal

Valor Global

1

Veículo zero quilometro tipo “Passeio”,
fabricação e modelo a partir do ano
2018/2019; capacidade para 05(cinco)
passageiros incluindo motorista, motor a
partir de 1.4 cc, câmbio automático, 04
portas, ar-condicionado, direção hidráulica
e/ou elétrica, toca cd, alarme, vidros e
travas elétricas, todos os acessórios de
segurança obrigatórios por lei e no ato da
entrega os vidros deverão estar revestidos
com película protetora solar no limite
máximo
permitido
conforme
regulamentação
estabelecida
na
Legislação de Trânsito. Seguro completo
(cobertura compreensiva).
Veículo zero quilometro tipo sedan, mínimo
de 1000 cilindradas, direção hidráulica,
capacidade para 05(cinco) passageiros
incluindo motorista 4 portas, arcondicionado, som para CD e MP3 vidros e
travas elétricas, todos os acessórios de
segurança obrigatórios por lei e no ato da
entrega os vidros deverão estar revestidos
com película protetora solar no limite
máximo
permitido
conforme
regulamentação
estabelecida
na
Legislação de Trânsito; Seguro completo
(cobertura compreensiva).

12

Mês

R$

R$

12

Mês

R$

R$

2
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Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos estão inclusos todos os tributos, custos e
demais encargos que incidam sobre os serviços prestados.
Declaramos que aceitamos e cumprimos todas as exigências e prazos do Edital do Pregão Presencial nº
2019.07.22.001i e do Termo de Referência - Anexo I.
(CIDADE) - (DATA)
Nome e Assinatura do Representante Legal
RG. e CPF:
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ANEXO III, IV e V

DECLARAÇÃO

A

empresa

.....................................................,

CNPJ

n.º

....................................,

sediada

..........................................................., para fins de participação no Pregão Presencial nº 2019.07.22.001i
parte integrante do processo administrativo nº 2019.07.08.001i, junto ao Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Eusébio - IPME, DECLARA:
a) em atendimento ao previsto no edital do Pregão Presencial nº 2019.07.22.001i, nos termos do artigo 4º,
inciso VII da Lei n.º 10.520/2002 que, cumpre plenamente os requisitos da habilitação.
b) que não possui fato impeditivo que altere os dados para efetivação da sua habilitação, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
c) para fins do disposto no inciso V da art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

(CIDADE) - (DATA)
Nome e Assinatura do Representante Legal
RG. e CPF:
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.07.22.001i
A empresa (identificação do licitante), inscrita no CNPJ nº _______________, por intermédio de seu
representante legal, o Sr. ___________________________ (nome do representante), portador da Cédula
de Identidade RG nº _______________ e do CPF nº _______________, para fins de participação no
Pregão Presencial nº 2019.07.22.001i, parte integrante do processo administrativo nº 2019.07.08.001i junto
ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME, DECLARA, sob as penas da lei,
que é considerada:


Microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se
incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4º do artigo 3º do mesmo diploma;



Empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4º do artigo 3º do mesmo diploma
gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar,
para fins de participação na presente licitação.

Município de __________________, data de _____________

________________________________
(assinatura do representante)
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EUSÉBIO
– IPME E A EMPRESA .............................................................
O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME, com sede na Av. Coronel
Cícero Sá, 498, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 04.865.123/0001-46, neste ato representada pela
sua Presidente a Sra. Ana Lúcia Felipe Alves, inscrita no CPF nº 463.791.263-68, portador da Carteira
de Identidade nº 01275806 SSP/RN, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)
.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na
..................................., em............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .................,
expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., e em observância às disposições da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 , resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 2019.07.22.001i, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.
1.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato Contratação de empresa para prestação de serviço de
locação de veículos automotivos, sem motorista, para atender às necessidades do Instituto de Previdência
dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no
Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora e no Termo de Referência, os
quais integram este instrumento, independente de transcrição, para ser executado por meio da
execução indireta por preço unitário.
2.
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12(doze) meses, contados da data de sua
assinatura, prorrogável na forma do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
3.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
3.1.
O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............).
3.2.
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.
4.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1.
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio IPME, na classificação Exercício 2019 - Dotação Orçamentária: 02.07.02.09.122.0107.2044 –
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS - Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Serviço de Terceiro
Pessoa Jurídica.
5.
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1.
O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do
adimplemento da obrigação e apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE EUSÉBIO
AV. CORONEL CÍCERO SÁ, 498, CENTRO CEP:61760-000
CNPJ: 04.865.123/0001-46
TEL: (85)32604730/(85)32602913

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$
8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
5.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos serviços executados.
5.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada com os serviços efetivamente prestados.
5.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer
ônus para a Contratante.
5.4. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
5.4.1. não produziu os resultados acordados;
5.4.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima
exigida;
5.4.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada,
5.5. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta aos sítios oficiais, para verificar a
manutenção das condições de habilitação da Contratada.
5.5.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto
na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.
5.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições
abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento,
apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro
de 2012.
5.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto
na legislação vigente.
5.7. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
5.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
5.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo
pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
I = (6 / 100) / 365
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso
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6.
6.1.

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE
O preço contratado é fixo e irreajustável.

7.
CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1.
O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no Art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93,
sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório, sem qualquer
manifestação do órgão ou entidade contratante,considerar-se-á definitivamente aceito pela
administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa fundamentada por escrito.
8.
CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
8.1.
A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado
pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.
9.
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1.
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência.
10.
10.1.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

11.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções
aplicáveis.
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA
o direito à prévia e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizações e multas.
12.
DOS CASOS OMISSOS.
12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
13.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PUBLICAÇÃO
13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na
Imprensa Oficial do Município de Eusébio/CE, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993, conforme Lei
Municipal nº 106/97, alterada pela Lei Municipal nº 1030 de 06 de junho de 2013.
14.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO
14.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será
o da Comarca do Município de Eusébio/CE.
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
..........................................., .......... de.......................................... de 2019.

____________________________________________________________________________
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME
Responsável legal da CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

_______________________________
Responsável legal da CONTRATADA

1.

___________________________________

2.

___________________________________
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ANEXO VIII
MODELO DE PROCURAÇÃO
(Papel timbrado da empresa)

OUTORGANTE: (NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA), CPF OU CNPJ nº
________________, com endereço à ______________________, neste ato representado pelo(s)
____________________ (sócios ou pessoas designadas para administrar a sociedade), com
qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço)
OUTORGADO: (NOME COMPLETO PROCURADOR), nacionalidade, estado civil, profissão, CPF
nº _____, Cédula de Identidade nº ________órgão expedidor, residente e domiciliado na cidade
de na rua nº Estado
OBJETIVO e PODERES: Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, a
outorgante nomeia e constitui seu bastante procurador, o outorgado, a quem confere(m) amplos
poderes para junto a(o) Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Eusébio - IPME
praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade Pregão
Presencial n.º 2019.07.22.001i, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes,
ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, e demais condições, confessar,
transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda,
substabelecer está para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom
firme e valioso, e, para o fim especial de promover a participação da outorgante na licitação
pública, podendo concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer
impugnações, reclamações, protestos e recursos e praticar todos os atos necessários ao
cumprimento do presente mandato.
Cidade – Estado, data, mês e ano

___________________________
OUTORGANTE
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