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CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI/PE 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2019 
PREGÃO (PRESENCIAL) N° 004/2019 

 

EDITAL 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI, Estado de Pernambuco, por intermédio da 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Ouricuri, designado pela Portaria n° 002/2019 (cedida a Câmara 
Municipal por meio de Termo de Cooperação), declara que se acha aberta a Licitação na Modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019, do tipo Menor Preço, julgamento por item, 
objetivando a contratação constante do item 1.0 deste Edital. 
 
Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes Anexos: 
 
I. Termo de Credenciamento 
II. Declaração de cumprimento das condições de habilitação 
III. Modelo da Proposta de Preços 
IV. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 
Constituição Federal. 
V. Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
VI. Termo de Referência 
VII. Minuta do Contrato 
 

A licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, bem como pela Lei Complementar nº 
123/2006, e alterações posteriores e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/1993, e alterações 
posteriores dessas normas. 

 
A sessão pública de processamento do PREGÃO acontecerá no dia 18 de setembro de 2019, 

às 10h30min, na Sala de reuniões, na sede da Câmara Municipal, situada na Rua Prof.ª. Carmélia 
Cardoso Jaques, 220 Centro, Ouricuri/PE, e será conduzida pela Pregoeira, com auxílio da Equipe de 
Apoio. 

 
O presente Edital poderá ser adquirido pelos interessados junto à Câmara Municipal de 

Ouricuri/PE. 
 

1.0 – DO OBJETO 

 
1.1 – A presente licitação tem por objeto, a aquisição de 01 (um) Veículo do tipo SEDAN, zero 
quilômetro, para atender as demandas da Câmara Municipal de Ouricuri /PE, conforme 
especificações constantes no Anexo I do referido Edital. 
 
1.2 - Para os efeitos desta licitação, será considerado veículo “zero quilômetro” o 
“veículo automotor novo”, o que nos termos da Deliberação CONTRAN nº 64, de 30 de 
maio de 2008, é o veículo a motor de propulsão antes de seu registro e licenciamento 
vendidos por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio fabricante. 
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2.0 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
2.1- Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo de atividade 
econômica pertinente ao objeto deste Edital, que possuírem os requisitos exigidos no 
item 9. 
 
2.2 - Não poderão participar as empresas ou instituições das quais participem, os 
agentes políticos ou servidores da Câmara Municipal de Ouricuri. 
 
2.3 - Estão impedidos de participarem de quaisquer fases do processo os interessados que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
 

a) Objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 
 
b) Se encontrarem em processo de falência, de recuperação judicial, de dissolução, de fusão, de 
cisão ou de incorporação, ou em regime de consórcio, e empresas estrangeiras que não 
funcionem no país; 
 
c) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de 
contratar com o Município de Ouricuri/PE, ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou 
contratar com a Administração Pública. 

 

3.0 - DOS ENVELOPES 

 
3.1 - Os envelopes contendo a PROPOSTA (ENVELOPE N° 01) e os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 02) serão recebidos no endereço mencionado no preâmbulo deste 
Edital, em sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados 
que se apresentarem para participar do certame. 
 
3.2 - As propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados em dois 
envelopes opacos e lacrados, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI 
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019 

Aquisição de 01 (um) Veículo do tipo SEDAN. 
[Nome do licitante] 

[Endereço, telefone/fax do licitante] 

 

ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI 
PREGÃO PRESENCIAL N°004/2019 

Aquisição de 01 (um) Veículo do tipo SEDAN. 
 [Nome do licitante] 

[Endereço, telefone/fax do licitante] 
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4.0 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
4.1 – As despesas decorrentes deste Convite serão atendidas mediante recursos próprios do Poder 
Legislativo Municipal de Ouricuri, constantes na seguinte rubrica: 
 

Câmara Municipal de Ouricuri 
Unidade Orçamentária: 01.01 
Programa Atividade: 01.031.1000.1001.0000 
Elemento de Despesa: 44.90.52.00 
Fonte: 01  

 

5.0 - DO CREDENCIAMENTO 

 
5.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 

a) Tratando-se de representante legal do licitante, registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social, acompanhado da última alteração contratual, podendo ser substituído por consolidação 

contratual, devidamente registrados na Junta Comercial, e identificar-se com cópia (autenticada de 

acordo como item 8.2) de documento oficial de identificação que contenha foto. 
 

b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma reconhecida 
do qual constem poderes para praticar de todos os atos de representação necessários à participação no 

certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea a, que comprovem os 

poderes do mandante para a outorga, e identificar-se com cópia (autenticada de acordo como item 
8.2) de documento de identificação que contenha foto.  

 
5.2 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado. 

 
5.3 As empresas interessadas em participar do certame que não apresentarem nenhum dos documentos 

referidos no subitem 5.1, não poderão ofertar lances, manifestar intenção de interposição de recurso ou 

praticar demais atos pertinentes ao certame. Será considerada como única oferta a constante na Proposta de 
Preços (Envelope 1). 

 
5.4 Junto com o credenciamento, o licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos 

requisitos de habilitação, podendo utilizar como modelo o estabelecido nos ANEXOS II e III deste 

Edital.  
 

5.5. A declaração referida no subitem 5.4 supracitado deverá ser apresentada fora dos envelopes de Proposta 
de Preços e de Documentos de Habilitação.  

 

5.6 O licitante credenciado na forma do subitem 5.1 poderá elaborar a referida declaração na própria sessão. 
 

5.7 - Todas as cópias dos documentos deverão estar devidamente autenticadas, conforme o item 
8.2. 

 

6.0 - DA COMPROVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. 
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6.1 A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto 

na Lei Complementar 123/2006 (arts. 42 a 45) e Lei 147/2014, deverá ser comprovada mediante apresentação 

da seguinte documentação: 
 

I – empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 
 

a) comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; 
 

b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos 
previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 

 

II - empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 
 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício DRE comprovando ter receita bruta dentro 
dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 123/06. 

 
b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ e respectivo recibo de 

entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 

 
c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ;  

 
d) Cópia do contrato social e suas alterações; e, 

 

e) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos 
previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 

 
6.2 Os documentos relacionados nos subitens 6.1, para efeito de comprovação da condição de Microempresa 

ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida pela Junta Comercial, nos 
termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103, publicado no do dia 22/05/2007. 

 

6.3- Todas as cópias dos documentos deverão estar devidamente autenticadas, conforme o item 
8.2.  

 
 

7.0 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
7.1 A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, com folhas numeradas e rubricadas, de 

forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datadas e assinadas pelo representante legal do licitante. 
 

7.2 A proposta de preço deverá conter as seguintes indicações e deverá obedecer ao modelo proposto no 

Anexo VI deste Edital: 
 

a) Razão Social e CNPJ, endereço, número telefone e fax; 
 

b) Número do Processo Licitatório e do Pregão; 
 

c) Descrição das características dos produtos deverá atender ao disposto no Anexo I (Termo de Referência). 

 
d) O licitante deverá comprovar de forma clara e objetiva todas as características do objeto proposto; 
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e) Preço unitário e total, em real, expresso em algarismo e por extenso. Prevalecerá em casos de 

divergência entre o preço total do item e o preço unitário, o valor ofertado como preço unitário, 

bem como em divergências entre o valor em algarismo e o valor por extenso, o valor por extenso; 
 

f) Os preços são fixos e irreajustáveis; 
 

g) Devem estar inclusos nos preços ofertados todas as despesas diretas e indiretas, bem como os tributos, 

taxas, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outros custos e despesas que incidam sobre 
o objeto; 

 
h) Prazo para entrega, de acordo com o especificado no Anexos I; 

 

j) Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega dos envelopes. 
 

7.3 Erros de natureza formal ou material, assim considerados as falhas presentes na proposta de 
preços que não impedem a caracterização do produto ofertado e o seu fornecimento nos termos 

desta licitação, não ensejarão a desclassificação.  
 

7.4 Para fins de contratação, não acarretando em desclassificação de proposta, solicita-se a 

juntada dos dados do responsável da empresa que assinará o futuro contrato. 

 

8.0 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
8.1. Aceita a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá comprovar sua condição 

de habilitação, na forma determinada neste Edital. 
 

8.2 Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderão ser apresentados em cópias reprográficas 
autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da imprensa oficial. As cópias reprográficas 

dos documentos também podem ser autenticadas pelos membros da Comissão de Licitação, por ocasião 

da sessão pública de recebimento dos envelopes,  
 

8.2.1. Serão aceitas somente cópias legíveis; 
 

8.2.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; a Pregoeira e Equipe de Apoio reserva-

se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.  
 

8.3. Os documentos emitidos via internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias reprográficas 
dispensam a necessidade de autenticações e, em caso de não apresentação ou deficiência nas informações 

constantes no documento apresentado, os mesmos poderão ser obtidos via internet durante a sessão. A 
Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de 

informações, no momento da verificação da habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 

sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, se constatado posteriormente a 
não validade do documento apresentado, o licitante perderá o direito a contratação. 

 
8.4 Para habilitação serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos: 

8.4.1 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; 



 
 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

         C Â M A R A  M U N I C I P A L  D E  O U R I C U R I  
(CASA RODRIGO CASTOR)          -         C.G.C 11.469.699/0001-50 

 

 

Rua   Profª. Camélia  Cardoso Jaques,  220 – Centro - CEP 56.200 - 000 

FONE (87) 3874 – 1002 / Fax (87) 3874 - 1782 / e-mail: camara.ouricuri@gmail.com.br 
  

 

b. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 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 empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 

e. No caso de exercício de atividade que assim o exija: ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente. 

8.4.2 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 ou estadual, se 

for o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante (alvará de 
funcionamento), pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

c. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (inclusive Certidão 
Negativa de Dívida Ativa da União, unificada ou não), Municipal e Estadual, 

se for o caso, do domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

d. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos 
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, aprovada 
pelo Decreto nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
 
e. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). 

 

8.4.3 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

a. Certidão negativa de concordata, falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, ou 
execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, 
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dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, ou, na omissão desta, 

expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação, casa 

a mesma não consigne data de validade; 

b. Apresentação de um ou mais Atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, COM FIRMA RECONHECIDA, que comprove que a licitante 
executou ou está executando, de maneira satisfatória e a contento, fornecimentos da 

natureza e vulto similares com o objeto da presente licitação; 

c. Os atestados poderão ser diligenciados de acordo com o parágrafo 3º do art. 43, da 
Lei 8.666/93. 

 

8.4.4 – 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. 

8.5 A exigência de apresentação de quaisquer documentos elencados nas alíneas “a” a “e” do subitem 
8.4.2 pode ser suprida pela apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC emitido pelo Município 

de Ouricuri, através da Comissão Permanente de Licitação, desde que nos mesmos conste o documento em 

substituição no prazo de validade. 
 

8.6 Todos os documentos exigidos no subitem 8.4 e o documento de substituição previsto no subitem 8.5 
deverão constar no envelope de habilitação. Na ausência das declarações exigidas no item 8.4.4 do subitem 

8.4, o representante da licitante, credenciado de acordo com o item 5, poderá elaborá-las na sessão. 

 
8.7 Os documentos referenciados na alínea “a” e “b” do subitem 8.4.4, não precisarão constar do envelope 

Habilitação, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 

8.8 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como 
válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores á data de apresentação das propostas. 

 

8.9 Caso a(s) certidão (ões) expedida(s) pela(s) Fazendas Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, 
seja(m) POSITIVA(S), reserva a si o direito de só aceitá-la(s), se a(s) mesma(s) contiver (em) expressamente 

o efeito NEGATIVO, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional; 
 

8.10. As microempresas, empresas de pequeno porte e, eventualmente participantes da licitação, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. A ausência de apresentação da documentação de regularidade fiscal 

será entendida como restrição à mesma, bem como tal irregularidade poderá ser verificada, pela 
Pregoeira, na sessão por meio de consultas a sites oficiais.  

 
8.10.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de um desses licitantes a que se 

refere o subitem 8.10 supra, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
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corresponderá ao momento da constatação pela Pregoeira da irregularidade, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.  
 

8.10.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.10.1, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

aceitabilidade final da proposta de preço, negociação e exame da habilitação. 

 

9.0 - PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 

 
9.1 A licitação será processada e julgada em consonância com a legislação do preâmbulo deste 

Edital; 
 

9.2 No horário e local indicados no preâmbulo deste Edital será aberta a sessão de processamento do Pregão, 
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

 

9.3 Após o credenciamento não será mais admitido licitante ao certame. 
 

9.4 Após o credenciamento, os licitantes entregarão a Pregoeira a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação e em envelopes separados, a Proposta de Preços 

(ENVELOPE Nº 01), Proposta de Preços (ENVELOPE Nº 01 e os Documentos de Habilitação 

(ENVELOPE Nº 02)). 
 

9.5 A Pregoeira examinará, com auxílio da equipe de apoio, a aceitabilidade do menor preço e a 
compatibilidade do objeto proposto com o especificado no Edital, decidindo motivadamente a respeito. A 

análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 

a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital. 
 

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes. 
 

c) Que apresentem preço excessivo ou manifestamente inexequível. 

 
9.6 No tocante ao preço, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 

conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como 
corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

 
9.7 Para o julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 

As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 

 

a) Seleção das propostas com menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquele. 

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 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. 

c)  No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio para definição da 
sequência de lances, com a participação de todas as licitantes. 
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9.7 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, a Pregoeira convidará individualmente os autores das 

propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e 
os demais em ordem decrescente de valor. 

 
9.7.1. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão do 

licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação 

das propostas.  
 

9.8 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 
preço, observada a redução mínima entre os lances, conforme tabela abaixo: 

 

ITEM REDUÇÃO MÍNIMA 

01 1% DO VALOR DA PROPOSTA 

 

9.9 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 
formulação de lances. A Pregoeira fará, então, a classificação das propostas dos licitantes que efetuaram 

lances ou não, na ordem crescente de valores. 

 
9.10 Encerrada a negociação, a empresa licitante que apresentar o menor preço final deverá encaminhar 

Proposta Adequada ao lance final e negociação, quando houver, na forma prevista no item 7 deste Edital, 
para o endereço constante no preâmbulo; 

 

9.11 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das 
propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, constante do processo. Não terão sua 

aceitabilidade final declarada, as propostas de preços com valor superior ao estabelecido no 
Anexo I (Termo de Referência), bem como constante no item 1. 

 

9.12 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de 
habilitação de seu autor. 

 
9.13 A verificação da habilitação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 

9.14 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de 

informações, no momento da verificação da habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 

 
9.15 Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e 

declarado vencedor. 

 
9.16 Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências para a habilitação, a Pregoeira 

examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua 
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado 
vencedor. 

 

9.17 Declarado o vencedor, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 
intenção de recorrer, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias consecutivos para apresentação das razões do 

recurso, ficando os demais desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos. 
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9.18 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a decadência do direito de 

recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira ao licitante vencedor e o encaminhamento do 
processo à autoridade competente para a homologação. 

 
9.19 Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 

informado à autoridade competente. 

 
9.20 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento. 
 

9.21 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 

9.22 Durante os trabalhos de julgamento das propostas ou da habilitação, a Pregoeira poderá 
suspender a reunião para promover diligências acerca de dúvidas que não possam ser sanadas de 

imediato.  
 

9.23 Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de verdade real, será 

permitida a inclusão de documentos necessários para apurar fatos existentes à época da 
licitação, concernentes à proposta de preços ou habilitação dos participantes, porém não 

documentados nos autos. 

 

10.0 - DA GARANTIA DO VEÍCULO 

 
10.1 - A GARANTIA DO VEÍCULO dar-se-á da forma seguinte: 
 

a) Garantia mínima de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem, a contar da data de 
emissão da Nota Fiscal, prevalecendo o que primeiro ocorrer; 

 
b) Havendo prazo de garantia previsto no Manual do fabricante superior ao mínimo exigido 
prevalecerá a regra mais favorável a Administração Pública. 
 
c) O veículo que não respeitarem as especificações solicitadas, fora do prazo de garantia, que 
apresentar vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou de má qualidade (total ou 
parcial), deverá ser substituído por outro, respeitando as especificações técnicas trazidas no 
Termo de Referência, observando-se os prazos de garantia especificados. Os gastos decorrentes 
da troca serão arcados exclusivamente pela CONTRATADA. 

 
10.2 - A garantia do veículo deverá respeitar o prazo de vida útil estabelecida pelos seus respectivos 
fabricantes, respeitando as normas vigentes da ABNT/INMETRO. 
 
10.3 - Caso haja interrupção ou atraso na entrega do objeto solicitado, a Contratada entregará 
justificativa escrita em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do prazo de entrega constante do 
objeto. 
 

a) A justificativa será analisada pelo Contratante, que tomará as providências necessárias para 
adequação do fornecimento. 
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10.4 - A Proponente vencedora obriga-se a fornecer o objeto deste Pregão em conformidade com 
as especificações descritas na sua Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do 
mesmo, no prazo estipulado na alínea “e” do item 12.4, caso não esteja em conformidade com 
as referidas especificações, ficando o Contratante com o direito de rejeitar o objeto nessas 
condições. 
 
10.5 - Todas as despesas relativas à entrega do objeto, tais como frete e/ou transporte, correrão às 
custas exclusivamente do licitante vencedor. 
 
10.6 - As alterações, por ventura, necessárias ao fiel cumprimento do objeto deste instrumento, 
serão efetivadas na forma e condições previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, formalizadas 
previamente por termo aditivo, o qual passará a integrar este processo. 
 

11.0 - DE EVENTUAIS RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
11.1 - Declarado o vencedor, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção de recorrer, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias consecutivos 
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos. 
 
11.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recorrer, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira ao licitante 
vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
 
11.3 - Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 
 
11.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento. 
 
11.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11.6 - A adjudicação será feita POR ITEM. 
 

12.0 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO  

 
12.1 - O objeto deste edital deverá ser entregue na sede desta Câmara Municipal, situada na Rua 
Prof.ª. Camélia Cardoso Jaques, nº 220, Centro, Ouricuri - PE, no prazo máximo de 07 (sete) dias 
úteis após o recebimento, por parte da CONTRATADA, do Pedido de Fornecimento expedido pela 
Contratante, no horário de 08h00min as 13h00min, de segunda-feira a sexta-feira. 
 
12.2 - A requisição de fornecimento do objeto, emitida pela CMO, terá o seu teor repassado para a 
empresa por meio de telefone, através de formulário enviado por fac-símile (fax), pessoalmente, ou 
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via e-mail, de segunda a sexta-feira, no horário de 07h30min às 13h30min. 
 
12.3 - O recebimento e aceitação do veículo, objeto desta licitação, será realizado por intermédio de 
servidor municipal designado pela Presidente. 
 
12.4 - O recebimento se efetivará nos seguintes termos: 
 

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do veículo com a 
especificação; 

 
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do veículo e consequente 

aceitação pelo setor competente; 
 

c) Recebidos o veículo, e se a qualquer tempo, vier a se constatar discrepância com as 
especificações, proceder-se-á à imediata substituição dos mesmos; 
 

d) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da licitante 
vencedora pela qualidade, correção e segurança do objeto contratual. 
 

e) No caso de se constatarem alguma irregularidade na entrega do veículo, a LICITANTE 
VENCEDORA será notificada para substituí-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 
12.5 - Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada. 
 
12.6 - O objeto deverá ser entregue em perfeito estado e com plenas condições de uso. O Município 
se reserva o direito de devolver o objeto que não atender ao que ficou estabelecido no Edital ou no 
Contrato, e/ou que não esteja adequado para o uso. 
 
 

13.0 - DO PAGAMENTO                                         

 
13.1 - O licitante vencedor fica ciente que o pagamento será efetuado em até 30 (tinta) dias após a 
entrega devidamente realizada, aprovada e atestada pela Presidência da Câmara Municipal de 
Vereadores de Ouricuri. 
 
13.2 - A Presidente da Câmara encaminhará ao setor financeiro responsável, a solicitação de 
pagamento acompanhada de toda a documentação necessária a sua liquidação. 
 
13.3 - Fica vedada a antecipação de recursos. 
 
13.4 - Na hipótese de algum(uns) dos documentos apresentados pela Contratada apresentar erro, 
o(s) mesmo(s) será(ao) devolvido(s) a fim de serem substituídos. 
 
13.5 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante que vier a ser contratada que esteja em débito 
para com a Administração, enquanto pendente da liquidação qualquer obrigação financeira que 
eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade. 
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13.6 - A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar à Gerência Financeira, para fins 
de pagamento, os seguintes documentos atualizados: 
 

I - Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN); 
II - Certidão de Regularidade com o FGTS; 
III - Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 
IV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedidas pela Justiça do Trabalho; 
V - Prova da regularidade com a Fazenda do Estado ou do Distrito Federal. 

 
13.7 - Eventual alteração de preços em decorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato só será examinada mediante apresentação de documentos que comprovem, de forma 
inequívoca, a alteração da relação encargos/retribuição inicialmente pactuada. 
 
13.8 - A Nota Fiscal emitida pela LICITANTE VENCEDORA deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do nº do Contrato, nº do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim 
de se acelerar o trâmite de liberação do documento fiscal para pagamento. 
 

14. DAS PENALIDADES 

 
14.1 - Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta Licitação, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvado os casos devidamente justificados e 
comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida à prévia e ampla defesa, serão 
aplicadas às seguintes cominações, cumulativamente ou não: 
 

a) Advertência: 
 

b) Multa, nos seguintes termos: 
 

b.1) Pelo atraso na entrega do(s) veículo (s): 5% (cinco por cento) do valor da 
quantidade requerida; 
 
b.2) Pela falta de entrega ou pela recusa em realizá-lo, caracterizada no oitavo dia 
útil após o vencimento do prazo estipulado para a entrega do(s) veículo (s): 10% (dez 
por cento) do valor da quantidade requerida;  
 
b.3) Pela demora em substituir o(s) veículo (s) rejeitado(s), caracterizada pelo não 
cumprimento do prazo especificado na alínea “e” do item 12.4: 2% (dois por cento) do 
valor do(s) veículo(s). 
 
b.4) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 10.520/2002, com 
alterações ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% 
(um por cento) do valor contratado, para cada evento, até o limite de 10%. 
 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e de contratar com o Município de Ouricuri, 
pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
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d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovia a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir o Contratante, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no item anterior. 

 
14.2 - Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita à multa de 1% (um por cento) do 
valor contratado, para cada infração, pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 
10.520/2002, com alterações ou no instrumento convocatório e não abrangida pela alínea “b” do 
item 14.1, até o limite de 10%.  
 
14.3 - Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda no que couber, às demais 
penalidades referidas nos Capítulos IV da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações. 
 
14.4 - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu 
total limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos 
cabíveis. 
 
14.5 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 3 (três) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pela Câmara Municipal de Ouricuri. 
 
14.6 - A(s) multa(s) também poderá(ao) ser descontada(a) do(s) pagamento(s) devidos pela CMO, 
da garantia contratual ou cobrada(s) diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá 
ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já previstas. 
 

15.0 - DA CONTRATAÇÃO 

 
15.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a convocação do 
adjudicatário no prazo de até 03 (três) dias úteis para a assinatura do CONTRATO. 
 
15.2 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 
Adjudicatária perante a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; Certidão de Regularidade com o 
FGTS; Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará 
a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a 
regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
 
15.3 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será 
notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata 
o subitem 15.2 deste item 15, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de 
validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 
 
15.4 - O prazo de vigência do contrato decorrente desta licitação será de 06 (seis) meses, contados 
a partir da data de sua assinatura. 
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16.0 - DA FISCALIZAÇÃO 

 
16.1 - A fiscalização do CONTRATO será exercida por funcionário designado pela Presidência da 
Câmara Municipal, neste ato denominado FISCAL, devidamente credenciado, ao qual competirá 
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (Art. 
67 da Lei 8.666/93, com suas alterações). 
 
16.2- À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 
 

I - solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, todas as providências necessárias ao bom 
andamento do contrato 
II - acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo; 
III - encaminhar ao Setor Financeiro da Câmara Municipal os documentos que relacionem as 
importâncias relativas e multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a 
pagamento. 

 
16.3 - A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de 
imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 
desta, não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 
da Lei 8.666/93, com suas alterações). 
 

17.0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
17.1 - Caso o licitante adjudicado não compareça para assinar o contrato, no prazo máximo de 03 
(três) dias úteis a partir do recebimento do aviso da adjudicação, ou, quando convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular, a Câmara Municipal de Ouricuri 
poderá convocar, para substituir o licitante vencedor, os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas suas propostas, podendo ser negociada a obtenção 
da melhor, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, 
ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público; 
 
17.2 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação; 
 
17.3 - O resultado e demais atos passíveis de divulgação pertinentes e esta licitação serão 
divulgados no Átrio da Prefeitura e da Câmara Municipal e demais meios de imprensa oficial; 
 
17.4 - Os envelopes contendo os documentos da habilitação dos demais licitantes ficarão à 
disposição para retirada na sede da Câmara Municipal; 
 
17.5 – A Pregoeira poderá também após a Homologação, Adjudicação e Contratação da empresa 
licitante, devolver os respectivos envelopes de habilitação aos licitantes que não foram declarados 
vencedores, mediante protocolo pessoal ou por meio de envio de Ofício com AR. 
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17.6 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório. 
 
17.7 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas. 
 
17.8 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, se houver necessidade, será designada nova 
data para a realização do certame. 
 
17.9 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira. 
 
17.10 - O vencedor deverá durante a execução contratual manter as condições de habilitação 
apresentadas na licitação. 
 
17.11 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Ouricuri, Estado de Pernambuco. 
 
17.12 - A Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio somente receberá os envelopes via 
postal até o horário designado para abertura do presente Certame, os que chegarem 
posterior ao horário estabelecido não serão aceitos no processo licitatório. 
 
17.13 - A licitante desclassificada na fase de proposta poderá retirar seu envelope de Habilitação, 
no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da intimação do ato. Decorrido este prazo, a 
PMO providenciará a sua destruição. 
 
17.14 - Todas as cópias reprográficas dos documentos exigidos neste edital poderão ser 
autenticadas pelos Membros da Comissão, a partir do original. 
 
17.15 - O presente Edital, anexos e outras informações podem ser obtidos no mesmo endereço da 
sessão de abertura ou através do Fone: (87) 3874-1002, por e-mail: camara.ouricuri@gmail.com ou 
através do site: http://www.ouricuri.pe.leg.br/portaldatransparencia/transparencia/20/, no horário 
das 07h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira (exceto feriados). 
 

Ouricuri, 05 de Setembro de 2019. 
 
 
 

Ritta de Cássia de Macêdo Soares 
 Pregoeira da Prefeitura Municipal de Ouricuri/PE 

Portaria n° 002/2019 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

01. DO OBJETO 

 
1.1- O presente Termo de Referência tem por objetivo instruir o processo de licitação destinado à 
aquisição de 01 (um) Veículo do tipo SEDAN, zero quilômetro, para atender as demandas da Câmara 
Municipal de Ouricuri /PE. 
 

02. DA JUSTIFICATIVA 

 
2.1- Em virtude do diminuto número de veículos, que compõem a frota desta Câmara Municipal, 

esta, necessita realizar a aquisição de novo veículo para que se possa viabilizar às atividades aqui 

realizadas como também atender as demais demandas da Câmara Municipal de Ouricuri (PE). 

 

03. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO. 

 
3.1- A licitação deverá ser destinada à AMPLA CONCORRÊNCIA, uma vez que, não existe, 
regionalmente, um número mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos para o objeto ora licitado. 

 
3.2- Os veículos deverão atender as especificações abaixo descritas, conforme as características e 
tipos apresentados a seguir: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. 
VL. UNIT. 
MÁXIMO 

PERMITIDO 

VL. TOTAL 
MÁXIMO 

PERMITIDO 

1. Veículo tipo SEDAN, conforme as 
seguintes especificações mínimas, a ver: 
- Ano/modelo 2019/2019; 
- Motor com potência mínima de 1.4 
(total flex) / no mínimo 85 CV (G) e 88 
CV (A); 
- Combustível tipo Gasolina/Álcool; 
- Capacidade mínima para 5 lugares, 
incluindo o motorista; 
- Câmbio manual de 5 marchas (05 a 
frente e 01 a ré); 
- Equipado com ar condicionado; 
- Direção hidráulica ou elétrica; 
- Freio a disco nas duas rodas dianteiras 
com sistema de Antibloqueio de Freios 
(ABS) e a tambor nas duas rodas 
traseiras; 
- Air bag motorista e passageiro; 

01 UND R$ 64.173,33 R$ 64.173,33 
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- Porta-malas com capacidade mínima 
de 480 litros; 
- Som MP3/ USB / AUX/IPOD; 
- Vidros dianteiros elétricos; 
- Protetor de cárter e cambio; 
- Jogo de tapetes emborrachados; 
- Cor sólida prata; 
- Garantia mínima de: 12 (doze) meses, 
sem limite de quilometragem; 
- Equipado com todos os equipamentos 
de série não especificados e exigidos 
pelo CONTRAN. 

 
3.2- O valor global máximo da presente aquisição é de R$ R$ 64.173,33 (Sessenta e quatro mil 
cento e setenta e três reais e trinta e três centavos). 

 

04. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
4.1- Devem estar inclusos nos preços ofertados todos os tributos, taxas, encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários, deslocamentos e quaisquer outros custos e despesas que incidam 
sobre o objeto. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado. 

 

05. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

 

5.1- Arcar com toda e qualquer despesa relativa a entrega do(s) veículo(s) ora pactuados, 
instalações, suporte técnico, carga, descarga, armazenagem, frete, impostos, mão-de-obra, taxas, 
contribuições, encargos sociais. 

 
5.2- Fornecer o(s) veículo(s), conforme especificações contidas neste Termo de Referência e 
conforme solicitações desta câmara. 

 
5.3- Entregar o(s) veículo(s), objeto deste Termo de Referência, em perfeitas condições de uso, na 
sede do órgão solicitante, juntamente com a respectiva Nota Fiscal para fins de atestação e 
liquidação pelo CONTRATANTE. 

 
5.4- Somente fornecer ou entregar quaisquer veículo(s), mediante Pedido de Fornecimento com 
Nota de Empenho, assinado pela Presidente. 

 
5.5- Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 
envolva independente de solicitação. 

 
5.6- Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais. 

 
5.7- Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito ao CONTRATANTE, a ocorrência 
de qualquer impedimento do fornecimento do(s) veículo(s) objeto deste Termo de Referência. 
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5.8- Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar 
funcionários e/ou bens da CONTRATADA, do CONTRATANTE ou terceiros, verificados em 
decorrência da execução do objeto deste Termo de Referência. 

 
5.9- Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar o 
CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto, não 
sendo o CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros 
cessantes. 

 
5.10- Responsabilizar-se-á por todo e qualquer dano ou prejuízo, causado direta ou indiretamente, 
à CONTRATANTE e a terceiros decorrentes do fornecimento do(s) veículo(s) com vícios ou defeitos, 
durante os prazos de garantias e mesmo depois do vencimento do Contrato. 

 

06. DAS RESPONSABILIDADES E DEVER DA CONTRATANTE 

 
6.1- Designar funcionário (s) para receber (em) e fiscalizar (em) o fornecimento do(s) veículo(s), 
para verificação de conformidade do objeto com as especificações exigidas neste Termo de 
Referência.  
 
6.2- Devolver todo(s) e quaisquer veículo(s) cuja especificação esteja em desacordo com o exigido 
neste Termo de Referência, garantia inferior às atribuídas a cada veículo. 
 
6.3- Controlar o fornecimento dentro da amplitude necessária à salvaguarda de seus interesses, 
respeitando o prazo de entrega atribuída a CONTRATADA que é de 07 (sete) dias úteis. 
 
6.4- Prestar as informações necessárias, com clareza, quanto aos procedimentos para a entrega 
do(s) veículo(s) solicitado(s), comunicando por escrito e em tempo hábil, à CONTRATADA, quaisquer 
instruções ou procedimentos a adotar sobre assuntos relacionados à execução do objeto. 
 
6.5- Notificar e/ou aplicar as penalidades a CONTRATADA, quando ocorrer o descumprimento das 
obrigações assumidas, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na 
execução do objeto.  
 
6.6- Exigir da CONTRATADA a comprovação de regularidade fiscal no que tange o recolhimento de 
INSS, FGTS e CNDT. 
 
6.7- Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela CONTRATADA, correspondentes aos 
fornecimentos solicitados e efetuados conforme Pedido de Fornecimento. 
 

07. DA ADJUDICAÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
7.1- A adjudicação será feita por item. E o contrato terá a vigência de 06 (seis) meses. 
 

08. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMEMENTÁRIA 

 
Câmara Municipal de Ouricuri 
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Unidade Orçamentária: 01.01 
Programa Atividade: 01.031.1000.1001.0000 
Elemento de Despesa: 44.90.52.00 
Fonte: 01  

 

09. DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

 
9.1- A fiscalização do CONTRATO será exercida por funcionário designado pela Presidência da 
Câmara Municipal, neste ato denominado FISCAL, devidamente credenciado, ao qual competirá 
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (Art. 
67 da Lei 8.666/93, com suas alterações). 
 
9.2- À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 
 

I - solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, todas as providências necessárias ao bom 
andamento do contrato 
II - acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo; 
III - encaminhar ao Setor Financeiro da Câmara Municipal os documentos que relacionem as 
importâncias relativas e multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a 
pagamento. 

 
9.3- A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do (a) 
CONTRATADO (A), até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de 
imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 
desta, não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 
da Lei 8.666/93, com suas alterações). 
 

10.0 - DA GARANTIA DO VEÍCULO 

 
10.1 - A GARANTIA DO VEÍCULO dar-se-á da forma seguinte: 
 

d) Garantia mínima de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem, a contar da data de 
emissão da Nota Fiscal, prevalecendo o que primeiro ocorrer; 

 
e) Havendo prazo de garantia previsto no Manual do fabricante superior ao mínimo exigido 
prevalecerá a regra mais favorável a Administração Pública. 
 
f) O veículo que não respeitarem as especificações solicitadas, fora do prazo de garantia, que 
apresentar vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou de má qualidade (total ou 
parcial), deverá ser substituído por outro, respeitando as especificações técnicas trazidas no 
Termo de Referência, observando-se os prazos de garantia especificados. Os gastos decorrentes 
da troca serão arcados exclusivamente pela CONTRATADA. 

 
10.2 - A garantia do veículo deverá respeitar o prazo de vida útil estabelecida pelos seus respectivos 
fabricantes, respeitando as normas vigentes da ABNT/INMETRO. 
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10.3 - Caso haja interrupção ou atraso na entrega do objeto solicitado, a Contratada entregará 
justificativa escrita em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do prazo de entrega constante do 
objeto. 
 

b) A justificativa será analisada pelo Contratante, que tomará as providências necessárias para 
adequação do fornecimento. 

 
10.4 - A Proponente vencedora obriga-se a fornecer o objeto deste Pregão em conformidade com 
as especificações descritas na sua Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do 
mesmo, no prazo estipulado na alínea “e” do item 12.4, caso não esteja em conformidade com 
as referidas especificações, ficando o Contratante com o direito de rejeitar o objeto nessas 
condições. 
 
10.5 - Todas as despesas relativas à entrega do objeto, tais como frete e/ou transporte, correrão às 
custas exclusivamente do licitante vencedor. 
 
10.6 - As alterações, por ventura, necessárias ao fiel cumprimento do objeto deste instrumento, 
serão efetivadas na forma e condições previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, formalizadas 
previamente por termo aditivo, o qual passará a integrar este processo. 
 

11.0 - DE EVENTUAIS RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
11.1 - Declarado o vencedor, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção de recorrer, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias consecutivos 
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos. 
 
11.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recorrer, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira ao licitante 
vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
 
11.3 - Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 
 
11.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento. 
 
11.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11.6 - A adjudicação será feita POR ITEM. 
 

12.0 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO  
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12.1 - O objeto deste edital deverá ser entregue na sede desta Câmara Municipal, situada na Rua 
Prof.ª. Camélia Cardoso Jaques, nº 220, Centro, Ouricuri - PE, no prazo máximo de 07 (sete) dias 
úteis após o recebimento, por parte da CONTRATADA, do Pedido de Fornecimento expedido pela 
Contratante, no horário de 08h00min as 13h00min, de segunda-feira a sexta-feira. 
 
12.2 - A requisição de fornecimento do objeto, emitida pela CMO, terá o seu teor repassado para a 
empresa por meio de telefone, através de formulário enviado por fac-símile (fax), pessoalmente, ou 
via e-mail, de segunda a sexta-feira, no horário de 07h30min às 13h30min. 
 
12.3 - O recebimento e aceitação do veículo, objeto desta licitação, será realizado por intermédio de 
servidor municipal designado pela Presidente. 
 
12.4 - O recebimento se efetivará nos seguintes termos: 
 

f) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do veículo com a 
especificação; 

 
g) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do veículo e consequente 

aceitação pelo setor competente; 
 

h) Recebidos o veículo, e se a qualquer tempo, vier a se constatar discrepância com as 
especificações, proceder-se-á à imediata substituição dos mesmos; 
 

i) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da licitante 
vencedora pela qualidade, correção e segurança do objeto contratual. 
 

j) No caso de se constatarem alguma irregularidade na entrega do veículo, a LICITANTE 
VENCEDORA será notificada para substituí-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 
12.5 - Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada. 
 
12.6 - O objeto deverá ser entregue em perfeito estado e com plenas condições de uso. O Município 
se reserva o direito de devolver o objeto que não atender ao que ficou estabelecido no Edital ou no 
Contrato, e/ou que não esteja adequado para o uso. 
 
 

13.0 - DO PAGAMENTO                                         

 
13.1 - O licitante vencedor fica ciente que o pagamento será efetuado em até 30 (tinta) dias após a 
entrega devidamente realizada, aprovada e atestada pela Presidência da Câmara Municipal de 
Vereadores de Ouricuri. 
 
13.2 - A Presidente da Câmara encaminhará ao setor financeiro responsável, a solicitação de 
pagamento acompanhada de toda a documentação necessária a sua liquidação. 
 
13.3 - Fica vedada a antecipação de recursos. 
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13.4 - Na hipótese de algum(uns) dos documentos apresentados pela Contratada apresentar erro, 
o(s) mesmo(s) será(ao) devolvido(s) a fim de serem substituídos. 
 
13.5 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante que vier a ser contratada que esteja em débito 
para com a Administração, enquanto pendente da liquidação qualquer obrigação financeira que 
eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade. 
 
13.6 - A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar à Gerência Financeira, para fins 
de pagamento, os seguintes documentos atualizados: 
 

I - Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN); 
II - Certidão de Regularidade com o FGTS; 
III - Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 
IV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedidas pela Justiça do Trabalho; 
V - Prova da regularidade com a Fazenda do Estado ou do Distrito Federal. 

 
13.7 - Eventual alteração de preços em decorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato só será examinada mediante apresentação de documentos que comprovem, de forma 
inequívoca, a alteração da relação encargos/retribuição inicialmente pactuada. 
 
13.8 - A Nota Fiscal emitida pela LICITANTE VENCEDORA deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do nº do Contrato, nº do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim 
de se acelerar o trâmite de liberação do documento fiscal para pagamento. 
 
Ouricuri/PE, 04 de setembro de 2019. 
 
 
 

_______________________________ 
Adelúcia Cléa Feitosa Delmondes 

Presidenta da Câmara Municipal de Ouricuri 
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Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante (papel 
timbrado). 

 
ANEXO II 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE  

HABILITAÇÃO 
 
 
 
À 
Câmara Municipal de Ouricuri 
Ref.: PREGÃO Nº 004/2019 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

Não existem fatos impeditivos, quanto a sua Habilitação, Participação e Contratação com a 

CONTRATANTE ou com quaisquer outros Órgãos da Administração Pública, comprometendo-se a manter-se 

nessa mesma condição até o término da presente contratação. 
Que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos objeto do presente 

certame, como também concorda integralmente com os termos do edital e seus anexos. 
Aceita, nas mesmas condições de sua Proposta, os acréscimos ou supressões, permitidos em 

lei, dos quantitativos que porventura se fizerem necessários, a exclusivo critério da Administração. 
 

 

Local e data. 

 

 
____________________________________ 

(Empresa e assinatura do responsável legal) 
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Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante (papel 
timbrado). 

 
ANEXO III 

 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 
 
À 
Câmara Municipal de Ouricuri 
Ref.: PREGÃO Nº 004/2019 
 

 
 

 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

Não possui em seu quadro de funcionários, empregados menores de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos (cumprimento do disposto no art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal, 

conforme art.27, V, da Lei Federal 8.666/93, inciso XXXIII). 

 
 

Local e data. 

 

____________________________________ 
(Empresa e assinatura do responsável legal) 
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Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante (papel 
timbrado). 

 
ANEXO IV 

 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 

À 
Câmara Municipal de Ouricuri 
Ref.: PREGÃO Nº 004/2019 
  
(FORA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
JUNTO COM O CREDENCIAMENTO) 
 
 DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA 

FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº123/2006 

A empresa ...........inscrita no CNPJ nº .....estabelecida na.....através de seu contador ........, CRC 
nº........DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como: 

a) Se enquadra como MICROEMPRESA(ME)/EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE(EPP)/MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL(MEI) OU COOPERATIVA; 

b) A receita bruta anual auferida não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME), II (EPP) do art. 
3º, e o disposto no § 1ª do artigo 18-A (MEI) da Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006; 

c) Não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 
Local e Data. 

 
 

_______________________________________________ 
                                    Assinatura 
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  Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante (papel 
timbrado). 

 
ANEXO V 

À 
Câmara Municipal de Ouricuri 
Ref.: PREGÃO Nº 004/2019 
 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

A empresa... estabelecida... inscrita no CNPJ de  nº.............................. através do presente, 

credenciamos o Sr....., portador da cédula de identidade nº...................... de do CPF nº 
................................., a participar da licitação instaurada pelo Município de Ouricuri, na modalidade de 

Pregão Presencial, sob o nº 004/2019, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos 
poderes para pronunciar-se em nome da empresa, bem como formular propostas, lances e praticar todos os 

demais atos inerentes ao certame. 

 
...................................................., de ..................., de 2019. 

 
 

 

______________________________________ 
Assinatura 
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  Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante (papel 
timbrado). 

 
ANEXO VI 

À 
Câmara Municipal de Ouricuri 
Ref.: PREGÃO Nº 004/2019 

 
PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 

 
Nome da proponente: 
CNPJ/MF n°: 
Endereço: 
Telefone/Fax:      E-mail: 
Banco:   Agência:   Conta Corrente:  Cidade: 
 
 
Proposta que faz a empresa supracitada para o fornecimento de veículo relacionados abaixo, 
conforme estabelecido no PREGÃO Nº 004/2019. 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA e/ou 
FABRICANTE 

UND QUANT. VLR. UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

     R$ __ R$ __ 

 
Valor Global da proposta: R$ ______ (por extenso). 
 
Validade da Proposta:  
Forma de Pagamento: 
Prazo de entrega: 
Prazo de garantia: 
 
Representante que irá assinar o contrato: 
Nome: 
CPF: 
RG: 
Nacionalidade:  Estado civil:  Profissão: 
Endereço residencial: 
 
__________ (__), ___ de ____________ de 2019. 
 
 
 
            __________________________________________________________                   

Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 
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ANEXO VII 
 

MINUTA DO CONTRATO N°____ /2019. 
 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI, E A 
EMPRESA _______________________, NA 
FORMA ABAIXO:  
 

 
Pelo presente instrumento particular, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI, Órgão 
do Poder Legislativo deste Município, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ sob o nº. 
11.469.699/0001-50, com sede na Rua Professora Carmélia Cardoso Jacques, Nº 220, centro, na 
cidade de Ouricuri, Pernambuco, neste ato representado por sua presidente a Sra. Adelúcia Cléa 
Feitosa Delmondes, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado CONTRATANTE, 
e do outro lado a .empresa _______, pessoa jurídica de direito privado, com sede na ___ n.º __, 
_____, na cidade de _______, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ________________, neste ato 
representado por ___, inscrito no CPF/MF sob o n.º ________________, residente e domiciliado na 
cidade de _________, de ora em diante denominada CONTRATADA, considerando o disposto na 
Lei nº 10.520/02, na Lei 8.666/93 e na Lei Complementar 123/06 e tendo em vista a homologação 
em __/___/___ do resultado do Pregão Presencial nº 004/2019 têm justos e acordados entre si o 
seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO SUPORTE LEGAL 
 
1.1 - Este contrato foi precedido de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 004/2019 
observados os dispositivos na Lei nº 10.520, de 17.07.2002, bem como na Lei Complementar 
123/06. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  
 
2.1 - O presente contrato tem por objeto a aquisição de 02 (dois) Veículos do tipo SEDAN e HATCH, 
ambos zero quilômetro, para atender as demandas da Câmara Municipal de Ouricuri /PE, conforme 
itens ___, e ___, do Anexo VI (Termo de Referência), consolidados no Anexo I deste contrato, parte 
integrante do presente instrumento.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA, DA 
GARANTIA E VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
3.1 - O objeto deste edital deverá ser entregue na sede desta Câmara Municipal, situada na Rua 
Prof.ª. Camélia Cardoso Jaques, nº 220, Centro, Ouricuri - PE, no prazo máximo de 07 (sete) dias 
úteis após o recebimento, por parte da CONTRATADA, do Pedido de Fornecimento expedido pela 
Contratante, no horário de 08h00min as 13h00min, de segunda-feira a sexta-feira. 
 
3.2 - No caso de se constatarem irregularidades no(s) veículo (s) fornecido(s), a CONTRATADA 
será notificada para substituí-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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3.3 - O objeto deverá ser NOVO e deverá ser entregue em perfeito estado e com plenas condições 
de uso. O Município se reserva o direito de devolver o objeto que não atender ao que ficou 
estabelecido no Edital ou no Contrato, e/ou que não esteja adequado para o uso. 
 
3.4 - Caso haja atraso na entrega do objeto solicitado, a CONTRATADA apresentará justificativa 
por escrito, em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do prazo previsto para a entrega. 
 

a) A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE, que tomará as providências necessárias 
para adequação do fornecimento. 

 
3.5 - A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste contrato em conformidade com as 
especificações descritas na sua Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do 
mesmo, no prazo descrito no item 3.2, caso não esteja em conformidade com as referidas 
especificações, ficando o CONTRATANTE com o direito de rejeitar o objeto nessas condições. 
 
3.6 - Garantia mínima de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem, a contar da data de 
emissão da Nota Fiscal, prevalecendo o que primeiro ocorrer; 

 
3.7 - Havendo prazo de garantia previsto no Manual do fabricante superior ao mínimo exigido 
prevalecerá a regra mais favorável a Administração Pública; 
 
3.8 - O veículo que não respeitarem as especificações solicitadas, fora do prazo de garantia, que 
apresentar vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou de má qualidade (total ou 
parcial), deverá ser substituído por outro, respeitando as especificações técnicas trazidas no Termo 
de Referência, observando-se os prazos de garantia especificados. Os gastos decorrentes da troca 
serão arcados exclusivamente pela CONTRATADA. 

 
3.9 - A garantia do veículo deverá respeitar o prazo de vida útil estabelecida pelos seus respectivos 
fabricantes, respeitando as normas vigentes da ABNT/INMETRO. 
 
3.10 - O prazo de vigência do presente Contrato será contado a partir da data de sua assinatura, 
pelo período de 06 (seis) meses. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
4.1 - Pela entrega do(s) produto(s), objeto deste contrato, especificados na Cláusula Segunda, 
pagará o CONTRATANTE a CONTRATADA o valor global de R$ ___ (________________). 
 
4.2 - O pagamento somente será efetuado em depósito bancário, na conta corrente do Banco, em 
nome da pessoa jurídica ou em cheque nominal á empresa. 
 
4.3 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega devidamente realizada, 
aprovada e atestada pelo servidor designado pela Presidente desta Câmara Municipal. O recibo 
comprovante da entrega deverá ser encaminhado ao Setor de Finanças, que providenciará 
solicitação de empenho, acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o 
pagamento. 
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4.4 – A CONTRATADA deverá apresentar à Gerência Financeira, para fins de pagamento, os 
seguintes documentos atualizados: 
 
I – Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN); 
II – Certidão de Regularidade com o FGTS; 
III – Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 
IV – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedidas pela Justiça do Trabalho; 
V – Prova da regularidade com a Fazenda do Estado ou do Distrito Federal. 
 
4.5 – A Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº do contrato, n° do Pregão e n° da Ordem de Empenho, a fim de se acelerar o 
trâmite de liberação do documento fiscal para pagamento. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  
 
5.1 – Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do 
contrato, será assegurada a recomposição dos valores ora contratados, objetivando a manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, “d”, da Lei nº 
8.666/93 e alterações. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS MULTAS 
 
6.1 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da 
quantidade requerida, pelo atraso na entrega do(s) veículo (s). 
  
6.2 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da quantidade 
requerida, pela falta de entrega do(s) veículo (s) ou pela recusa em realizá-lo, caracterizada no 
décimo primeiro dia útil após o vencimento do prazo estipulado para a entrega do mesmo. 
 
6.3 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 2% (dois por cento) do valor dos bens requeridos, 
por dia decorrido, até o limite de 10% do valor do (s) veículo (s), pela demora em substituir o(s) 
veículo (s) defeituoso(s), a contar do prazo estipulado no item 3.2. 
 
6.4 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 1% (um por cento) do valor contratado, para cada 
infração, pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 10.520/2002, com alterações ou 
no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores, até o limite de 10%.  
 
6.5 – O valor da(s) multa(s) deverá(ao) ser recolhido(s) a Tesouraria desta Câmara Municipal, no 
prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento da notificação. 
 
6.6 – A(s) multa(s) também poderá(ao) ser descontada(a) do(s) pagamento(s) devidos pela CMO, 
da garantia contratual ou cobrada(s) diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá 
ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já previstas. 
 
6.7 - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total 
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limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 - Arcar com toda e qualquer despesa relativa a entrega do(s) veículo(s) ora pactuados, 
instalações, suporte técnico, carga, descarga, armazenagem, frete, impostos, mão-de-obra, taxas, 
contribuições, encargos sociais. 

7.2 - Fornecer o(s) veículo(s), conforme especificações contidas neste Termo de Referência e 
conforme solicitações desta câmara. 

7.3 - Entregar o(s) veículo(s), objeto deste contrato, em perfeitas condições de uso, na sede do 
órgão solicitante, juntamente com a respectiva Nota Fiscal para fins de atestação e liquidação pelo 
CONTRATANTE. 

7.4 - Somente fornecer ou entregar quaisquer veículo(s), mediante Pedido de Fornecimento com 
Nota de Empenho, assinado pela Presidente da CMO. 

7.5 - Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 
envolva independente de solicitação. 

7.6 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais. 

7.7 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito ao CONTRATANTE, a ocorrência 
de qualquer impedimento do fornecimento do(s) veículo(s) objeto deste Termo de Referência. 

7.8 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar 
funcionários e/ou bens da CONTRATADA, do CONTRATANTE ou terceiros, verificados em 
decorrência da execução do objeto deste Termo de Referência. 

7.9 - Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar o 
CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto, não 
sendo o CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros 
cessantes. 

7.10 - Responsabilizar-se-á por todo e qualquer dano ou prejuízo, causado direta ou indiretamente, 
à CONTRATANTE e a terceiros decorrentes do fornecimento do(s) veículo(s) com vícios ou defeitos, 
durante os prazos de garantias e mesmo depois do vencimento do Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 - Designar funcionário (s) para receber (em) e fiscalizar (em) o fornecimento do(s) veículo(s), 
para verificação de conformidade do objeto com as especificações exigidas no Termo de Referência.  

8.2 - Devolver todo(s) e quaisquer veículo(s) cuja especificação esteja em desacordo com o exigido 
no Termo de Referência, garantia inferior às atribuídas a cada veículo. 
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8.3 - Controlar o fornecimento dentro da amplitude necessária à salvaguarda de seus interesses, 
respeitando o prazo de entrega atribuída a CONTRATADA que é de 07 (sete) dias úteis. 

8.4 - Prestar as informações necessárias, com clareza, quanto aos procedimentos para a entrega 
do(s) veículo(s) solicitado(s), comunicando por escrito e em tempo hábil, à CONTRATADA, quaisquer 
instruções ou procedimentos a adotar sobre assuntos relacionados à execução do objeto. 

8.5 - Notificar e/ou aplicar as penalidades a CONTRATADA, quando ocorrer o descumprimento das 
obrigações assumidas, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na 
execução do objeto.  

8.6 - Exigir da CONTRATADA a comprovação de regularidade fiscal no que tange o recolhimento de 
INSS, FGTS e CNDT. 

8.7 - Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela CONTRATADA, correspondentes aos 
fornecimentos solicitados e efetuados conforme Pedido de Fornecimento. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 
9.1 – Além da cobrança de multa prevista na Cláusula Sexta, poderá, ainda, a CONTRATADA, sofrer 
as seguintes sanções: 
 
I – Advertência por escrito; 
II – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
Câmara Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
III – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 
forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
10.1 – O fornecimento dos itens que compõe o objeto deste contrato será fiscalizado por servidor 
ou comissão de servidores designados pela Presidenta da Câmara Municipal de Ouricuri, doravante 
denominados “Fiscalização”, que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação 
de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual. 
 
10.2 - À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 
 

I - solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, todas as providências necessárias ao bom 
andamento do contrato; 
II - acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo; 
III - encaminhar ao Setor Financeiro da Câmara Municipal os documentos que relacionem as 
importâncias relativas e multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a 
pagamento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
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11.1 - Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente contrato 
serão provenientes do Poder Legislativo Municipal de Ouricuri, constantes na seguinte rubrica: 
 

Câmara Municipal de Ouricuri 
Unidade Orçamentária: 01.01 
Programa Atividade: 01.031.1000.1001.0000 
Elemento de Despesa: 44.90.52.00 
Fonte: 01  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO, DA DENÚNCIA E DAS SANÇÕES 
 
12.1 - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação 
Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses 
previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações, ficando facultado a sua denúncia, 
desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 87, da Lei supra 
referida. 
 
12.2 – As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, 
nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, em consequência do inadimplemento das condições contratuais. 
 
12.3 – O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde 
que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios a vontade do CONTRATANTE e que tornem 
impossível o fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1 – A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou 
definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, porém, 
no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e 
condições contratuais, o pagamento de forma proporcional ao fornecimento. 
 
13.2 – As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos 
os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 
 
13.3 – Para os efeitos de direito valem para este contrato a Lei nº 10.520/2002, bem como a lei 
8.666/93 e, alterações posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de 
preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de direito. 
 
13.4 – Na execução do objeto ora ajustado, a CONTRATADA será responsável por todas as 
obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, 
especialmente por qualquer vínculo empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações 
decorrentes de acidente de trabalho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
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14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Ouricuri, Estado de Pernambuco, como competente para 
dirimir toda e qualquer dúvida decorrente deste Contrato, renunciando expressamente a outro 
qualquer, por mais privilegiado que possa ser. 
 
14.2 - E, assim, por estarem de acordo CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam este instrumento, 
na presença das testemunhas, em três vias de igual teor e forma. 
 
 
Ouricuri, Pernambuco, de _____________de 2019. 
 
 
 

__________________________________________________ 
CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI 
ADELÚCIA CLÉA FEITOSA DELMONDES 

PRESIDENTA 
 

_____________________________________ 
[inserir razão social da empresa] 

CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1) ______________________________  2) ______________________________ 
CPF:      CPF:     
 
 
 
 


