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EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 012/2019  

PROCESSO N.º 2440/2019 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2019 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO  

 

A Prefeitura Municipal de Mairinque TORNA PÚBLICO que se acha aberta a seguinte 

Licitação: 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE LOCAÇÃO DE 
CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA APLICAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS, ATENDENDO A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, com a sessão de realização 
marcada para às 10:00hs do dia 30/04/2019. Edital completo e outras informações 
poderão ser obtidos a partir do dia 28/03/2019, junto ao Departamento de Compras, 
Licitações e Contratos desta Prefeitura, de segunda a sexta no horário das 09h às 16h, 
pelos telefones (11) 4718-8714/8677, e/ou obter mediante o acesso ao site da 
Prefeitura: www.mairinque.sp.gov.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 

Prefeito 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 012/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS 
PARA APLICAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS. 

APRESENTAÇÃO E ABERTURA: 

Sala de Licitações do Paço Municipal, localizada na Avenida Lamartine Navarro, n.º 

514, Centro, Mairinque-SP, CEP 18.120-000. 

DATA PARA A APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: até 30/04/2019 às 10h00min. 

Os trabalhos de abertura dos envelopes documentação serão iniciados imediatamente 

após o término do prazo acima, em ato público.  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE torna público, para conhecimento de 

quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA, a qual será processada e julgada em conformidade com a 

Lei Federal nº. 8.666/93 e demais normas complementares e disposições deste 

instrumento. 

I - DO OBJETO 

A presente Licitação visa o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E 

MÁQUINAS PESADAS PARA APLICAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, conforme descrito no Anexo I e 

especificado no Anexo II. 

II - BASE LEGAL, ANEXOS DO EDITAL E RESERVA DE RECURSOS 

2.1 - A presente licitação é regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, 

atualizada pelas Leis Federais nº 8.883, de 8 de junho de 1994, de nº 9.032, de 28 de 

abril de 1995, de nº 9.648, de 27 de maio de 1998 e de nº 9.854, de 27 de outubro de 

1999, com as respectivas alterações e da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, com as respectivas alterações. 

2.2 - Integram este Edital os Anexos: 

I – Termo de Referência; 

II – Proposta de Preço; 

III – Especificações Técnicas do Objeto 

IV – Modelo de Declaração de Cumprimento do artigo 7˚, inciso XXXIII da Constituição 
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Federal; 

V – Modelo de Declaração de Disponibilidade Equipamentos; 

VI – Modelo de Declaração de Inexistência de fato impeditivo de habilitação; 

VII - Modelo de Declaração Submete aos termos do Edital; 

VIII – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

IX – Modelo de Declaração de ME ou EPP; 

X – Termo de Ciência e Notificação; 

XI – Cadastro do Responsável; 

XII – Declaração de Documentos à Disposição do TCE/SP. 

XIII - Minuta de Contrato Administrativo. 

III – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

3.1 – Poderão participar do presente certame as empresas que: 

3.1.1 – Atendam a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação 

constante deste instrumento e seus Anexos. 

3.1.2 – Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado. 

3.2 - Será vedada a participação de empresas quando: 

3.2.1 – Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 

3.2.2 – Sob processo de concordata, recuperação judicial ou falência, porém, que não 

tenham plano homologado pelo juízo e em regular execução; 

3.2.3 – Suspensas de participar de licitação ou impedidas de contratar com qualquer 

órgão público da administração direta ou indireta do Município de Mairinque; 

3.2.4 – Reunidas em consórcio. 

IV – CREDENCIAMENTO 

4.1 – Os documentos relativos ao credenciamento, a documentação de habilitação e a 

proposta de preços serão apresentados ao Presidente da Comissão de Licitação no 

local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, como segue: 

4.1.1 – As licitantes deverão se apresentar no horário e local estabelecidos no 

preâmbulo deste Edital, por meio de representante que deverá estar portando os 

documentos na forma descrita no item 5.2, em cópia simples com apresentação do 

original (para autenticação por servidor público) ou cópia autenticada, que o 
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credenciará para todos os atos do certame e serão retidos pela Comissão de Licitação 

para oportuna juntada no processo administrativo pertinente a presente licitação. 

4.2 – O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 

4.2.1 – Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado), cópia do respectivo estatuto ou contrato social, ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

No caso de Sociedade Anônima, deverá acompanhar os documentos de eleição dos 

Administradores; 

4.2.2 – Instrumento público de procuração com poderes específicos para interpor e 

desistir de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome 

da empresa proponente, com prazo de validade em vigor; 

4.2.3 – Instrumento particular de procuração com firma reconhecida e com poderes 

específicos para interpor e desistir de recursos e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, acompanhado de cópia de 

seu contrato social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima, devidamente 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

4.2.4 – Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 

proponente, cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos 

seus poderes para Prefeitura Municipal de Mairinque exercer direitos e assumir obrigações 

em decorrência de tal investidura; no caso de Sociedade Anônima, devidamente 

acompanhado de documentos de eleição dos administradores. 

4.3 – Quanto às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 

4.3.1 – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte visando ao exercício 

de Preferência prevista na Lei Complementar N.º 123/06, e suas alterações, que deverá 

ser feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO VIII deste Edital, e 

apresentada FORA dos 

ENVELOPES N.º 01 E 02. 

4.4 – O Representante Legal ou o Procurador deverá identificar-se exibindo documento 

oficial de identificação que contenha foto. 

4.5 – Nenhuma pessoa, ainda que munida de Procuração, poderá representar mais de 

uma empresa no presente certame, sob pena de exclusão sumária das representadas. 

 

V - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
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5.1 – Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á ao recebimento dos 

envelopes contendo os Documentos de Habilitação e a Proposta de Preços, em 

invólucros separados, não devassados, lacrados e rubricados no fecho, que deverão 

conter os seguintes dizeres em sua face externa: 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 

ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2019 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 

ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇO 

5.2 – Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação e a Proposta de Preços das 

empresas interessadas deverão ser protocolizados no Departamento de Licitações e 

Contratos no mesmo local de abertura da sessão, até as 10:00hs do dia 30/04/2019. 

VI – ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1 - A documentação a ser apresentada para fins de HABILITAÇÃO deverá ser a 

seguinte: 

6.2 – Habilitação Jurídica: 

6.2.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual; 

6.2.2 – Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade 

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

6.2.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova 

da diretoria em exercício; 

6.2.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

6.3 - Qualificação Econômico-Financeira 
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6.3.1 – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data 

de apresentação da proposta. 

6.3.1.1 - Somente as empresas que ainda não completaram seu primeiro exercício fiscal, 

poderão comprovar sua capacidade econômico-financeira através de balancetes 

mensais, conforme o disposto na Lei Federal nº. 8.541/92. 

6.3.2 – Demonstrativo de Índices Financeiros, extraídos do balanço apresentado, para 

fins de análise das condições financeiras da licitante. Os índices serão apresentados em 

números inteiros e de até 02 (duas) casas decimais após a vírgula com arredondamento: 

AC + RLP 

ILG =     --------------- > ou = a 1,00 

PC + ELP 

 

AC 

ILC =     --------- > ou = a 1,00 

PC 

 

PC + ELP 

ET =  -------------- < ou = a 1,00 

AT 

onde: 

ILC = Índice de Liquidez Corrente 

ILG = Índice de Liquidez Geral 

ET = Endividamento Total 

AC = Ativo Circulante 

ELP = Exigível a Longo Prazo 

AT = Ativo Total 

PC = Passivo Circulante 
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RLP = Realizável a Longo Prazo 

ILG = Índice de Liquidez Geral (define a capacidade da empresa em liquidar seus 

compromissos a longo prazo), maior ou igual a 1,00. 

ILC = Índice de Liquidez Corrente (define a capacidade da empresa em liquidar seus 

compromissos a curto prazo), maior ou igual a 1,00. 

ET= Índice de Endividamento Total (define o grau de endividamento da empresa), 

menor ou igual a 1,00. 

6.3.3 – Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou positiva com efeitos de 

negativa (plano homologado pelo juízo competente e em plena e regular execução), 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, no original, na forma de 

provimento da E. Corregedoria da Justiça, expedida nos últimos 30 dias anteriores à data 

de abertura e encerramento desta licitação, bem como Certidão do Poder Judiciário, 

indicando quais cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição de 

falências ou concordatas. 

6.3.4 – Comprovação de capital social integralizado ou patrimônio líquido, mediante a 

comprovação pelo balanço patrimonial, ou contrato social ou estatuto social registrado 

na Junta Comercial ou repartição correspondente na data da apresentação das 

propostas, igual ou superior a R$ 446.611,209, correspondente a 10% (dez por cento) 

do valor estimado da contratação. 

6.3.5 – Comprovação de garantia no valor de 1% do valor estimado no edital. 

6.4 – Regularidade Fiscal 

6.4.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

6.4.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se houver, 

relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto licitado; 

6.4.3 – Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, como 

segue: 

6.4.3.1 – Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 

6.4.3.2 – Certidões Negativas de Débitos referentes a tributos estaduais inscritos ou não 

em Dívida Ativa, expedida pela Secretaria Estadual da Fazenda, através da Unidade 

Administrativa da sede da licitante, e Procuradoria-Geral do Estado; 

6.4.3.3 – Certidão Negativa de Débitos referentes a tributos municipais mobiliários, 

expedida pelo Órgão Executivo do município da sede da licitante; 
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6.4.3.4 – Certidão de inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade Social – 

CND 

6.4.3.5 – Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de 

Tempo de Serviço – FGTS 

6.4.3.6 – Certidão de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, nos termos da Lei Federal nº.12.440/2011. 

6.4.4. Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões 

positivas com efeito de negativas. 

6.5 – Outras declarações: 

6.5.1 – Declaração formal assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas 

da lei, de que cumpre o dispositivo no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal 

de 1988 (Lei federal nº 9.854 de 27/10/1999), conforme modelo Anexo III; 

6.5.2 – Declaração formal sob as penas da lei, com firma reconhecida, de disponibilidade 

dos veículos para a realização do objeto do certame caso venha a licitante ser julgada 

vencedora , de que os veículos estarão disponíveis e vinculados à futura Ata de Registro 

de Preços, sob as penas cabíveis., que disporá de motoristas devidamente qualificados 

e habilitados para a condução dos caminhões/equipamentos, e que disponibilizará no 

transcorrer da validade da Ata de Registro de Preços, os equipamentos em perfeitas 

condições de uso, cujo modelo segue no Anexo IV; 

6.5.3 – Declaração expressa do responsável Legal da Empresa participante de que a 

mesma não se  encontra inadimplente ou impedida de licitar e nem é objeto de 

quaisquer restrições ou notas desabonadoras no Cadastro de fornecedores de 

quaisquer órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, direta e 

indireta; bem como se obriga a declarar a superveniência de fato impeditivo da 

Habilitação ou redução na sua capacidade financeira que venha a afetar as exigências 

contidas no Edital, conforme modelo Anexo V; 

6.5.4 – Declaração de que se submete às disposições deste edital, bem como que 

apresentará a qualquer tempo, documentos necessários à instrução do processo 

licitatório, decorrente de diligências que a Comissão Licitação entender necessárias, 

conforme modelo Anexo VI. 

6.6 – CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

6.6.1 – A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar toda a 

documentação exigida nos itens 6.2, 6.3, 6.4, e 6.5, inclusive para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição. 
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6.6.2 – Em se tratando de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, nos termos da 

Lei Complementar N.º 123, de 14/12/2006, e suas alterações, havendo alguma restrição 

na Comprovação da Regularidade Fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para 

a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 

eventuais Certidões Negativas ou Positivas com Efeito de Negativo. 

6.6.3 – A não regulamentação da documentação, no prazo previsto no item anterior, 

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, podendo a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, para a assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

VII – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

7.1 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou 

por qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão de Imprensa 

Oficial, devendo os documentos, preferencialmente, ser relacionados, separados e 

colecionados na ordem estabelecida neste Edital. 

7.2 – Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se 

este prazo não constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o 

prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar de sua expedição. 

7.3 – Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu 

Representante Legal ou Procurador, com identificação clara do subscritor. 

7.4 – A aceitação dos documentos obtidos via internet ficará condicionada à 

confirmação de sua validade, também por esse meio, pela Comissão de Licitação. 

7.5 – Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e 

preferencialmente com o número do CNPJ e endereço respectivo; 

7.5.1 – Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz; 

7.5.2 – Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

7.5.3 – Se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão ser 

apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente. 

7.6 – Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou 

rasurados de tal forma que não possam ser entendidos. 

7.7 – Na eventualidade de ser apresentado algum documento em língua estrangeira, 

este deverá estar acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por 

tradutor público juramentado. 
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VIII – ENVELOPE II – PROPOSTA DE PREÇO 

8.1 - A Proposta de Preço deverá: 

8.1.1 – Ser apresentada em 01(uma) via, conforme modelo do ANEXO I, impressa em 

papel timbrado da Proponente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos 

ou entrelinhas, datada, rubricada em todas as folhas e assinada por seu Representante 

Legal/Procurador, devidamente identificado;  

8.1.2 – indicar nome ou razão social da proponente, inscrição no CNPJ do Ministério da 

Fazenda, seu endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver, bem 

como o nome, número de RG e cargo de seu Representante Legal /Procurador; 

8.1.3 – ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data 

da abertura da sessão pública do certame;  

8.1.4 – apresentar cotação de preço unitário e preço total por lote, ambos expresso em 

algarismos com duas casas decimais. Em caso de divergência entre o valor expresso em 

algarismos e por extenso, prevalecerá o em extenso. 

8.1.4.1 – Os preços cotados devem ser compatíveis com aqueles praticados no mercado. 

8.1.5 – Conter declaração expressa de que o preço cotado inclui todos os custos e 

despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da 

contratação, tais como custos de transporte, encargos sociais, benefícios e despesas 

diretas e indiretas, aí incluídos as despesas fiscais etc.; de modo que nenhuma outra 

remuneração seja devida à contratada. 

8.1.6 – Conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra 

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

8.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais 

deste Edital e de seus Anexos, bem como as omissas e as que apresentarem 

irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

8.3 – Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser atendidas no ato, 

por simples manifestação de vontade do Representante e aquelas cujo atendimento, 

nesse momento, possa representar risco de fraude aos princípios da licitação. 

8.4. – O valor médio estimado do registro de preços é de R$ 4.466.112,09, respeitado o valor 

cada lote, conforme anexo I. 

 

IX – PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

9.1 – A Comissão julgadora procederá a abertura do envelope I (documentação), 

conferirá e rubricará todo o conteúdo que, em seguida, também será examinado e 
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rubricado pelos representantes legais ou procuradores das empresas participantes 

presentes, que assim o desejarem. 

9.2 – Poderá a Comissão de Licitação suspender a sessão “sine die”, para análise da 

documentação de habilitação, e realização de diligencias quando for o caso, publicando 

as exigências e o resultado no DOE abrindo-se prazo para eventuais recursos. 

9.3 – Serão inabilitadas as licitantes ou desclassificadas as propostas que apresentarem 

documentação incompleta em desacordo com o presente Edital de licitação ou com 

borrões, rasuras em partes essenciais, sem a devida ressalva, que não permitam seu 

perfeito entendimento, constando esse fato e motivo que lhe deu causa na ata da 

sessão. 

9.4 – A comissão julgadora, encerrada a primeira fase do certame, após o transcurso do 

prazo de eventuais recursos procederá a abertura dos envelopes n˚ 02 (Proposta) das 

licitantes habilitadas. 

9.5 - O julgamento das propostas apresentadas pelos concorrentes habilitados, levar-se-

á em conta, no interesse do serviço público, o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, para 

o fornecimento dos equipamentos solicitados em locação. 

9.6 – Propostas que apresentarem preços impraticáveis, preço zero ou percentual de 

desconto irrisório, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescido dos respectivos encargos, não serão aceitas em hipótese alguma. 

9.7 - Serão desclassificadas as propostas que oferecerem vantagens não previstas no 

edital, ou baseadas em propostas de outras licitantes, bem como aquelas que 

apresentarem preços manifestamente inexequíveis, utilizando-se como parâmetro às 

bases constantes no Edital, ou que deixarem de apresentar qualquer um dos 

documentos relativos à Habilitação ou apresentá-los em desacordo com as exigências 

do presente Edital; 

9.8 – Classificadas as propostas, será assegurada às licitantes Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte preferência a contratação, observadas as seguintes regras: 

9.8.1 – A Comissão de Licitações verificará se a licitante que apresentou a melhor 

proposta esta qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e, em 

caso positivo, considerará imediatamente sua Proposta como vencedora; 

9.8.2 – Se assim não for, a Comissão de Licitações convocará a Microempresa e Empresa 

de Pequeno Porte detentora da proposta de menor valor dentre aquelas cujos valores 

sejam iguais ou superiores em até 05% (cinco por cento) do valor da proposta melhor 

classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada no prazo de 05 

(cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 
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9.8.2.1 – No caso de existência de proposta apresentada por Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte, cujos valores sejam idênticos, nas condições do subitem 9.8.2, a 

convocação será feita mediante sorteio; 

9.8.3 – Caso a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte apresente redução no valor 

de sua Proposta, esta será declarada vencedora do certame; 

9.8.4 – Não havendo apresentação de novo preço, inferior ao preço da Proposta melhor 

classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a 

ordem de classificação, as demais Microempresas de Pequeno Porte cujos valores das 

propostas se enquadrem nas condições indicadas no subitem 9.8.2. 

9.8.5 – Caso não haja redução do preço nos termos dos subitens 9.8.3 e 9.8.4, será 

declarada vencedora a empresa que tenha originalmente apresentado a melhor 

proposta; 

9.9 - Caso haja empate entre dois ou mais proponentes não enquadrados nos termos da 

Lei Complementar Federal N.º 123/2006, e depois de obedecido o disposto no parágrafo 

2º do artigo 3º, da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, a classificação se fará 

obrigatoriamente por sorteio; 

9.10 – A Comissão poderá desclassificar propostas por fundamento de ordem técnica, 

jurídica ou administrativa, desde que devidamente justificada. 

9.11– A comissão nomeada para análise e julgamento poderá, a qualquer momento, 

suspender o procedimento licitatório para realizar toda e qualquer diligência que julgue 

necessária lavrando-se respectivo termo em ata. 

9.12 – Havendo inabilitação de empresa interessada, o respectivo envelope proposta, 

será restituído de maneira intacta. 

9.13 - Das decisões da comissão de licitação será dado conhecimento aos interessados 

mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 

X - ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 

10.1 - Os esclarecimentos e impugnações referentes à presente Licitação serão 

fornecidos pelo " Departamento de Licitações e Contratos Administrativos, desde que 

solicitados por escrito até o 2º (segundo) dia útil anterior à data de encerramento do 

prazo de entrega dos envelopes, desde que devidamente protocolados em original no 

PROTOCOLO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS localizado no Piso 

Superior do Paço Municipal, localizada na na Avenida Lamartine Navarro, n.º 514, das 

09h00min às 16h00min.  
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10.1.1 - Caso isto não ocorra, pressupõe-se que os elementos fornecidos são 

suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, o direito a 

qualquer reclamação para participação no presente certame. 

10.1.2 – Caberá ao Presidente da Comissão de Licitação decidir sobre a(s) 

impugnação(ões) antes da abertura do certame. 

10.1.3 – Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de 

afetar a formulação das propostas será designada nova data para a realização do 

certame. 

10.1.4 – A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de 

participar desta licitação. 

XI – FASE RECURSAL 

11.1 – Declarada a vencedora, as proponentes presentes poderão manifestar e 

motivadamente a intenção de recorrer, no prazo de 05 (cinco) dias para apresentação 

das razões e de igual prazo para as contrarrazões, contados a partir do término do prazo 

da(s) recorrente(s), independentemente de qualquer comunicado, sendo-lhes 

assegurada vista dos autos. 

11.1.1 – As razões de recurso deverão ser protocoladas, no prazo supra, no PROTOCOLO 

DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, localizado no Piso Superior do Paço 

Municipal, localizada na Avenida Lamartine Navarro, n.º 514, das 09h00min às 

16h00min, devendo vir acompanhadas da guia de recolhimento dos emolumentos 

devidos, sob pena de configurar-se a desistência da intenção de recorrer, manifestada 

na sessão pública. 

11.2 – Interposto o recurso, caberá a Comissão Julgadora recebê-lo, podendo reformar 

sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente para 

decidir.  

11.3 – O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

XII – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

12.1 – A comissão Permanente de Licitações procederá o respectivo julgamento e 

classificação das empresas licitantes, encaminhando a seguir o processo ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal, para homologação e adjudicação a seu critério. 

12.2 – O Adjudicatário, será convocado para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, 

contados da data de recebimento da convocação, assinar a Ata de Registro de Preços. 
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12.3 – O prazo para assinatura da ata poderá ser prorrogado uma vez por igual período, 

quando solicitado por escrito durante seu transcurso, e desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pela Prefeitura. 

12.4 – A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido, 

implicará nas sanções previstas em lei e neste edital. 

XIII – PREÇO REGISTRADO E REAJUSTE 

13.1 – O preço registrado total que vigorará no ajuste será aquele ofertado pela 

licitante vencedora do lote/certame. 

13.1.1 – Este preço deve incluir todos os custos diretos e indiretos, encargos sociais, 

trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado. 

13.2 - Os preços registrados não estão sujeitos a reajustes, no período de 12 (doze) 

meses. 

XIV – CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, RETIRADA 

DE ORDEM DE SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO 

14.1. A adjudicatária será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias contados da data 

da convocação, para assinar a Ata de Registro de Preço, podendo esse prazo ser 

prorrogado uma vez, por igual período, desde que solicitado por escrito, durante seu 

transcurso, e que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração, sob pena de 

decair do direito ao registro de seu preço, sem prejuízo das sanções descritas na cláusula 

XIX deste edital. 

14.2 – As obrigações decorrentes desta Concorrência consubstanciar-se-ão na Ata de 

Registro de Preços – Anexo VIII a ser assinada pela licitante vencedora do certame, 

mediante prévia notificação, via meio eletrônico, e/ou DOE, deverá ser assinada pelo 

representante legal: diretor, sócio da empresa ou procurador, devidamente 

acompanhado, respectivamente, do contrato social ou procuração e cédula de 

identidade. 

14.3 –- A licitante vencedora que, convocada para assinatura da Ata de Registro de 

Preços, não o fizer conforme disposto no item anterior, decairá do direito, podendo a 

Administração, sem embargo da aplicação das penalidades pertinentes, convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pela vencedora do certame, inclusive quanto aos preços 

atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação. 

14.3.1 – Na hipótese de convocação das licitantes classificadas remanescentes, deverão 

ser averiguadas as condições de habilitação destas. 
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XV – DA EXECUÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 

15.1 – O(s) serviço(s) será realizado, quando solicitado, durante a vigência da Ata de 

Registro de Preços, mediante requerimento da Secretaria Interessada, de segunda à 

domingo, mediante agendamento. 

XVI – DO PAGAMENTO 

16.1 – O valor do objeto licitado será pago mensalmente à Detentora, no prazo de 07 

(sete dias) contados após o recebimento do objeto e ateste da Nota Fiscal/ fatura; 

16.2 – O pagamento será feito na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Mairinque ou 

por crédito em conta bancária destacada na nota fiscal. 

16.3 – Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da 

contratada, o prazo ficará suspenso até que estas sejam cumpridas. 

16.4 – Quaisquer pagamentos não isentarão a Detentora das responsabilidades 

contratuais, nem implicarão na aceitação dos serviços. 

XII – PENALIDADES 

17.1 – Pela inexecução parcial ou total do ajuste, a Administração poderá aplicar a 

Detentora, garantida a esta última prévia defesa, a aplicação das sanções previstas no 

Capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666/93, e na Ata de Registro de Preços e demais 

normas pertinentes, as seguintes penalidades: 

17.1.1 – Advertência escrita; 

17.1.2 – Multa; 

17.1.2.1 – multa de 10,00% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

17.1.2.2 – A penalidade prevista no item 17.1.2.1, multa de 10% sobre o valor da 

contratação será aplicada a contratante por inexecução total ou parcial do objeto 

contratado, de modo proporcional à inexecução. 

17.2 – As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos, 

podendo, entretanto, conforme o caso, serem inscritas para constituir dívida ativa na 

forma da Lei, caso em que estarão sujeitas ao procedimento executivo. 

17.3 – O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação da infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, 

sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de execução. 

17.4 – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

esta Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, podendo, ou não, a critério da 
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contratante, aplicar também o previsto no Art. 37 da Lei 8666/93, suspendendo ou cancelando 

o registro do fornecedor inscrito; 

17.5 - Para aplicação das penalidades fica garantida a defesa prévia, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, na hipótese de advertência, multa e impedimento de contratar com 

a Administração Pública. 

XIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 – Fica a licitante ciente de que a apresentação da proposta implica a aceitação de 

todas as condições deste Edital e seus Anexos, bem como a legislação consignada no 

item 2.1 e demais correlatas. 

18.2 – As licitantes devem ter pleno conhecimento de todas as disposições constantes 

do Edital, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo 

da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste, conforme 

declaração prevista no Anexo VI. 

18.3 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento da licitante, desde que possíveis a aferição da sua qualificação e a exata 

compreensão de sua proposta durante a realização da sessão pública da licitação. 

18.4 – A presente Ata de Registro de Preços será procedida e julgada observado o 

critério de julgamento de MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE. 

18.5 - A presente Ata de Registro de Preços, nos casos omissos, subordina-se às todas 

as disposições contidas na Lei Federal de Licitações nº. 8.666/93, no que couber, e 

demais alterações subsequentes, além de todas as cláusulas e anexos do Caderno 

Licitatório. 

18.6 – As normas que disciplinam esta Concorrência serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre as interessadas. 

18.7 – A licitante vencedora deverá manter-se, durante toda a vigência da Ata de 

Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

18.8 – A autoridade competente poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar, 

anular, julgar deserto ou prejudicado, no todo ou em parte a licitação, sem que 

tenham as licitantes o direito a qualquer indenização.  

18.9 – A subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial dos serviços objeto 

da presente Ata de Registro de Preços, somente será permitida desde que 

formalmente autorizada pela Secretaria Municipal interessada, o subcontratado ou 

sucessor deverá possuir todos os requisitos de habilitação originalmente exigidos na 

concorrência que deu origem ao presente. 
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18.10 – 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 Prefeitura Municipal de Mairinque (SP). 

18.11 – Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Mairinque (SP) para dirimir 

quaisquer controvérsias decorrentes do presente, com renúncia expressa de qualquer 

outro por mais privilegiado que seja. 

 

 

Mairinque, 28 de Março de 2019 

 

 

 

___________________________________________________ 

OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 

PRFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PROCESSO N.º 2440/2019 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS 

PESADAS PARA APLICAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

LOTE 1  

ITEM QUANT. UN. DESCRIÇÃO UN. TOTAL 

3 4.608 HS 

CAMINHÃO PIPA, diesel, potência 160 HP, (119 KW), 
capacidade 8.000 l, - vida útil máx. 10 anos - (similar 
1317 - 13180 - Pipa Multi 8) 
OBS: obrigatoriedade de fornecimento de 
equipamentos, EPIs, operadores, motoristas, 
combustível e abastecimento, manutenção completa 
dos equipamentos, alimentação, mobilização e 
desmobilização e vigilância quando for o caso. 

R$124,00 R$ 571.392,00 

 

 

LOTE 2 
  

ITEM QUANT. UN. DESCRIÇÃO UN. TOTAL 

1 9.216 HS 
CAMINHÃO BASCULANTE, diesel, potência 170 HP, 
capacidade carga útil 7,6 t, caçamba 6m3 - vida útil máx. 
10 anos (similar 1317 – 13.180) 

R$ 116,1667 R$ 1.070.592,31 

2 2.304 HS 

CAMINHÃO TIPO TRUCADO BASCULANTE, tração 6x4, diesel, 

potência 260 HP (194 kV), PBT 16t, caçamba 12m3 - vida útil 

máx.10 anos - (similar 13180 - 1718) 

R$ 147,1667 R$ 339.072,08 

4 576 HS 

ESCAVADEIRA hidráulica sobre esteiras, diesel, potência 138 

HP (103 kW), capacidade 1 ,5 m3 - peso op. 20/22 t- vida útil 

10.000 h (similar 320 - PC 200) 

R$ 181,6667 R$ 104.640,02 

5 4.608 HS 
MOTONIVELADORA sobre pneus, diesel, potência 125 HP 

(93 kw) - vida útil 10.000 h - (similar 120H) 
R$197,3333 R$ 909.311,85 
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6 4.608 HS 

PÁ-CARREGADEIRA sobre pneus, diesel, potência 155 HP, 

peso operacional 11 ,6 t, capacidade 2,1 m3 - vida útil 10.000 

h - (similar 924-WA200-L60) 

R$ 173,00 R$ 797.184,00 

7 4.608 HS 

RETROESCAVADEIRA sobre pneus, diesel, potência 77 HP, 

(57 kW), capacidade 0,18 e 0,76 m 3 - vida útil 10.000 h - 

(similar 580-416D-3C) 

R$ 118,3333 R$ 545.279,85 

8 576 HS 

TRATOR de lâmina sobre esteiras, diesel, equipado com 

cabine fechada com ar condicionado, potência 150 HP 

(2.200 rpm), capacidade 3,18 m3, peso operacional 16,5 

toneladas - vida útil 10.000 h - (similar D6N - 7D) 

R$ 223,3333 R$ 128.639,98 

OBS:   

A empresa contratada deverá fornecer os equipamentos, EPI'S, operadores, motoristas, 

combustível e abastecimento, manutenção completa dos equipamentos, alimentação, 

mobilização e desmobilização, vigilância (quando for o caso). 

Valor Total da Licitação: R$ 4.466.112,09 
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ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 1  

ITEM QUANT. UN. DESCRIÇÃO UN. TOTAL 

3 4.608 HS 

CAMINHÃO PIPA, diesel, potência 160 HP, (119 KW), 
capacidade 8.000 l, - vida útil máx. 10 anos - (similar 
1317 - 13180 - Pipa Multi 8). 
OBS: obrigatoriedade de fornecimento de 
equipamentos, EPIs, operadores, motoristas, 
combustível e abastecimento, manutenção completa 
dos equipamentos, alimentação, mobilização e 
desmobilização e vigilância quando for o caso. 

R$ R$  

 

LOTE 2 
  

ITEM QUANT. UN. DESCRIÇÃO UN. TOTAL 

1 9.216 HS 
CAMINHÃO BASCULANTE, diesel, potência 170 HP, 
capacidade carga útil 7,6 t, caçamba 6m3 - vida útil máx. 
10 anos (similar 1317 – 13.180) 

R$  R$  

2 2.304 HS 

CAMINHÃO TIPO TRUCADO BASCULANTE, tração 6x4, diesel, 

potência 260 HP (194 kV), PBT 16t, caçamba 12m3 - vida útil 

máx.10 anos - (similar 13180 - 1718) 

R$  R$  

4 576 HS 

ESCAVADEIRA hidráulica sobre esteiras, diesel, potência 138 

HP (103 kW), capacidade 1 ,5 m3 - peso op. 20/22 t- vida útil 

10.000 h (similar 320 - PC 200) 

R$  R$  

5 4.608 HS 
MOTONIVELADORA sobre pneus, diesel, potência 125 HP 

(93 kw) - vida útil 10.000 h - (similar 120H) 
R$ R$  

6 4.608 HS 

PÁ-CARREGADEIRA sobre pneus, diesel, potência 155 HP, 

peso operacional 11 ,6 t, capacidade 2,1 m3 - vida útil 10.000 

h - (similar 924-WA200-L60) 

R$  R$  

7 4.608 HS 

RETROESCAVADEIRA sobre pneus, diesel, potência 77 HP, 

(57 kW), capacidade 0,18 e 0,76 m 3 - vida útil 10.000 h - 

(similar 580-416D-3C) 

R$  R$  

8 576 HS 

TRATOR de lâmina sobre esteiras, diesel, equipado com 

cabine fechada com ar condicionado, potência 150 HP 

(2.200 rpm), capacidade 3,18 m3, peso operacional 16,5 

toneladas - vida útil 10.000 h - (similar D6N - 7D) 

R$  R$  
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OBS:   

A empresa contratada deverá fornecer os equipamentos, EPI'S, operadores, motoristas, 

combustível e abastecimento, manutenção completa dos equipamentos, alimentação, 

mobilização e desmobilização, vigilância (quando for o caso). 
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ANEXO III 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO 

PROCESSO N.º 2440/2019 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS 

PESADAS PARA APLICAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1.2 – Os serviços para os quais serão utilizados os caminhões e máquinas pesadas objeto deste 

certame ocorrerão dentro do perímetro urbano do Município, podendo tais veículos ser 

obrigados a serem conduzidos fora do perímetro urbano para chegarem ao local específico da 

obra. 

2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.1 – A contratada deverá colocar os veículos em adequadas condições de uso, correndo por sua 

conta toda e qualquer despesa com conservação e manutenção destes, suprimento de 

combustível, e lubrificante. 

2.3. - Os veículos deverão ser apresentados, no prazo de até 05 (cinco) dias contados do, 

recebimento da Ordem de Serviço ou equivalente, juntamente com o respectivo 

motorista/operador, nos locais e horários pré-estabelecidos, devidamente abastecido. 

2.4. - O motorista deverá portar sempre os documentos de porte obrigatório do veículo e o 

comprobatório de sua habilitação. 

2.5 – Em caso de avaria do veículo que impeça a execução do serviço a contento, deverá este 

ser imediatamente substituído por outro similar, de maneira a não interromper o correto 

andamento dos serviços durante o tempo necessário aos reparos. 

2.6 - No caso da ocorrência de apreensão do veículo, as despesas decorrentes da retirada, 

guincho e outras, correrão por conta da Detentora. 

2.7. - A detentora será responsável pelo cumprimento dos direitos trabalhistas dos seus 

empregados, fornecendo-lhes EPIs e EPCs, bem como obedecer às normas de saúde e segurança 

do trabalho pertinentes à sua atividade empresarial. Se responsabilizará civil e criminalmente 

pelos atos de seus preposto, pelos danos morais, materiais, estéticos e à vida que causarem a si 

ou a terceiros durante a condução e operação dos veículos e máquinas objetos deste certame. 

2.8. - A Detentora se obriga a afastar ou substituir dentro de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus 

para a PREFEITURA, qualquer motorista de seu quadro, que, por sua solicitação, não deva 

continuar a participar da prestação dos serviços. 
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2.9 - A Detentora deve cumprir e arcar com todos os compromissos comerciais e empresariais 

que recaiam sobre si, não podendo descumprir total ou parcialmente o fornecimento baseada 

em tais escusas. 

2.10 – GARANTIR O USO PACÍFICO DOS VEÍCULOS LOCADOS. 

2.11 – Manter o veículo coberto por apólice de seguro total, abrangendo acidentes, furto, roubo 

incêndio e terceiros, incluindo a franquia, devidamente regularizado e licenciado. 

2.12 – Manter os veículos em perfeitas condições de uso, sendo que estes deverão ser 

substituídos quando constatados problemas técnicos ou operacionais, ficando a empresa sujeita 

às penalidades previstas. 

2.13 – Realizar a manutenção preventiva e corretiva do veículo locado. 

3 – FISCALIZAÇÃO / CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 - O compromisso para a locação dos veículos só estará caracterizado após o recebimento da 

“Ordem de Serviço” ou instrumento equivalente (Pedido), devidamente precedido da 

competente Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de Preços. 

3.2 – A contratação deverá ser fixada em número de horas, podendo ser executados os 

serviços em qualquer dia da semana, conforme necessidades do Município, ou seja, de 

segunda-feira a domingo, se necessário, podendo ser no horário diurno ou noturno. 

3.2.1 – A contratação estimada é aquela constante dos anexos I e II. 

3.2.2. – Considera-se hora contratada daquela em que o veículo ou máquina estiver 

devidamente apresentado ao contratante até a hora em que o contratante liberar os mesmos, 

descontado o tempo de percurso e intervalos para refeição e descanso dos motoristas e 

operadores. 

3.2.3. - Os veículos, fora do horário que estiverem à disposição da Prefeitura, estarão sob a 

guarda e responsabilidade única da Detentora, sendo que para o veículo ficar em área ou 

próprio do Município, deverá haver a manifestação do responsável designado pela Unidade 

Requisitante, onde ficarão consignadas as condições de permanência, que deverão ser 

acatadas pela Detentora. 

3.2.4. - Os veículos, devidamente abastecidos de combustível e com seus motoristas, deverão 

se apresentar no local e horário pré-estabelecidos, sendo que a sua dispensa ao fim do turno 

somente ocorrerá com a autorização do encarregado da Prefeitura. 

3.2.5 - Os veículos deverão estar em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, 

devendo a Detentora substituir aqueles que não atenderem esta exigência em 24 (vinte e 

quatro) horas após a notificação formal da Unidade. O novo veículo deverá atender às 

exigências do Edital de Licitação. 

3.3 – A Detentora da Ata somente poderá dar início aos serviços decorrentes da locação, com 

o número total de veículos objeto da Ordem de Serviços ou Pedido de Compra. 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ART. 7°, INCISO XXXIII DA CF 

 

PROCESSO N.º 2440/2019 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS 

PARA APLICAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

SERVIÇOS PÚBLICOS, conforme descrito no Anexo I Pela presente, declaramos, sob as penas da 

Lei e para fins do disposto no artigo 27, V da Lei Federal nº 8.666/93, que se encontra em 

situação regular perante o Ministério do Trabalho, não possui em seu quadro de pessoal 

empregados em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de 18 (dezoito) anos e de 

qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir 

dos 14 (quatorze) anos, conforme inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, bem como 

atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho 

 

 

__________ (local), __ de __________ de 2019. 

(Assinatura do Representante Legal) 

___________________________________ 

Nome Completo do Representante Legal 

Cargo/Função 

(Carimbo da licitante) 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 

PROCESSO N.º 2440/2019 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS 

PARA APLICAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

SERVIÇOS PÚBLICOS. 

Pelo presente instrumento, a empresa (nome) 

_______________________________________________, CNPJ nº, ___________________, 

com sede na 

_______(rua, avenida)__________________________, nº ________, neste ato representada 

por seu representante legal/procurador (qualificação), que ao final subscreve, DECLARA, sob as 

penas da lei, que dispõe fielmente das máquinas e equipamentos constantes do Anexo II, para 

a realização do objeto do certame caso venha a licitante ser julgada vencedora e que os 

veículos estarão disponíveis e vinculados à futura Ata de Registro de Preços, que disporá de 

motoristas/operadores devidamente qualificados e habilitados para a condução dos 

caminhões/equipamentos, e que disponibilizará no transcorrer da validade da Ata de Registro 

de Preços, os equipamentos em perfeitas condições de uso. 

 

__________ (local), __ de __________ de 2019. 

 

(Assinatura do Representante Legal) 

 

___________________________________ 

Nome Completo do Representante Legal 

Cargo/Função 

(Carimbo da licitante) 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

 

PROCESSO N.º 2440/2019 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS 

PARA APLICAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 

A empresa..........................................................................................inscrita no CNPJ sob nº 

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

(a)________________________________, inscrito(a) no RG nº........................................... e no 

CPF sob o nº..................................DECLARA, sob as penas da lei, que não se encontra 

inadimplente ou impedida de licitar e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas 

desabonadoras no Cadastro de fornecedores de quaisquer órgãos da Administração Pública 

Federal, Estadual e Municipal, direta e indireta; bem como se obriga a declarar a 

superveniência de fato impeditivo da Habilitação ou redução na sua capacidade financeira que 

venha a afetar as exigências contidas no Edital. 

 

__________ (local), __ de __________ de 2019. 

(Assinatura do Representante Legal) 

___________________________________ 

Nome Completo do Representante Legal 

Cargo/Função 

(Carimbo da licitante) 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE SUBMETE AOS TERMOS DO EDITAL 

 

PROCESSO N.º 2440/2019 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS 

PARA APLICAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 

A empresa..........................................................................................inscrita no CNPJ sob 

nº.................., por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr.(a)________________________________, inscrito(a) no RG nº........................................... e 

no CPF sob o nº.................................., DECLARA para os devidos fins de participação na 

licitação modalidade Concorrência Pública nº ______, que se submete às disposições deste 

Edital, cumprindo plenamente os requisitos de habilitação, submetendo-se às penalidades 

cabíveis no caso de não atendimento às exigências habilitatórias contidas no edital. Declara 

ainda que em sendo solicitado, apresentará a qualquer tempo, documentos necessários à 

instrução do processo licitatório, decorrente de diligências que a Comissão de Licitação 

entender necessárias. 

 

 

__________ (local), __ de __________ de 2019 

 

(Assinatura do Representante Legal) 

 

___________________________________ 

Nome Completo do Representante Legal 

Cargo/Função 

(Carimbo da licitante) 

 

 



 
 

28 
 

ANEXO VIII 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ___/2019 

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2440/2019 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2019) 

 

REGISTRANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

DETENTOR (A): ________________________________. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS 
PESADAS PARA APLICAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

Por este instrumento contratual, de um lado o MUNICÍPIO DE MAIRINQUE, pessoa jurídica de 

direito público interno, por intermédio de seu Órgão Executivo (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAIRINQUE), devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº 45.944.428/0001-20, sediado na Av. 

Lamartine Navarro, 514, Centro, Mairinque - SP, neste ato representada pelo PREFEITO 

MUNICIPAL, Ovidio Alexandre Azzini , brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 

RG N.º 19.509.975-08 e inscrito no CPF/MF sob o N.º 122.573.988-82, doravante denominado 

simplesmente PREFEITURA, e a(s) empresa _________________, inscrita no CNPJ sob n.º 

__________________, Inscrição Estadual nº ___________, com sede à 

____________________________, na cidade de ________________, Estado 

de________________, neste ato representado pelo Sr. ________________ , RG n° ________ e 

CPF n° ________,, doravante denominada DETENTORA, resolvem firmar o presente 

instrumento, objetivando registrar os preços dos itens discriminados no Quadro Resumo, em 

anexo, em conformidade com o disposto no artigo 15 da Lei nº. 8.666/93 atualizada, e com o 

ajustado a seguir. 

1 – DO OBJETO 

1.1 – É objeto desta CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E 
MÁQUINAS PESADAS PARA APLICAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, conforme descrito nos “Anexos I”, que fazem 
parte integrante desta ata. 

 

2 – DA VIGÊNCIA 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua 

assinatura. 

2.2. – Nos termos do artigo 15, § 4º, da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, durante o prazo 

de validade desta Ata de Registro de Preços a Prefeitura Municipal de Mairinque não fica 
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obrigada a utilizar, exclusivamente por intermédio da Detentora, os serviços constantes no 

"ANEXO I", podendo utilizar para tanto outros meios, sem que desse fato caiba recurso ou 

indenização de qualquer espécie, ficando assegurado à beneficiária do registro preferência em 

igualdade de condições. 

 

3 – DO PREÇO 

3.1 – O preço ofertado pela Detentora da presente Ata de Registro de Preços será o constante 

da proposta final apresentada, que integra a presente.  

3.2 – Nos preços registrados estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, bem como os 

impostos incidentes, ficando certo de que à "PREFEITURA" nenhum outro ônus caberá além do 

pagamento do preço constante nesta Ata. 

 

4 – PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO  

4.1 – O serviço deverá ser prestado, quando solicitado, durante a vigência da Ata de Registro de 

Preço, mediante emissão de ordem de serviço expedida pela Secretaria de Obras e Serviços 

Públicos. 

4.2 – As medições das horas dos equipamentos locados serão efetivados no último dia de cada 

mês e encaminhado para a Prefeitura para a necessária aprovação e conferência. 

4.3 – Aprovada a medição no prazo de dois dias, pela Prefeitura, possibilitar à Contratada a 

apresentação da respectiva fatura, que terá o prazo de 07 (sete) dias após o efetivo recebimento 

para efetuar o pagamento. 

4.4 - O valor de cada medição será apurado com base na quantidade de horas que a máquina 

ficará a serviço ou a disposição da CONTRATANTE no período, aplicado o preço unitário 

constante neste contrato. 

4.5 – O pagamento será feito na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Mairinque ou por crédito 

em conta bancária destacada na nota fiscal. 

4.6 – Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da 

contratada, o prazo ficará suspenso até que estas sejam cumpridas. 

4.7 – Quaisquer pagamentos não isentarão a Detentora das responsabilidades contratuais, nem 

implicarão na aceitação dos serviços. 

 

5 - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

5.1 - O compromisso para a locação dos veículos só estará caracterizado após o recebimento da 

“Ordem de Serviço” ou instrumento equivalente (PEDIDO DE COMPRA), devidamente precedido 

da competente Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de Preços. 
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5.2 - Considera-se hora contratada daquela em que o veículo ou máquina estiver devidamente 

apresentado ao contratante até a hora em que o contratante liberar os mesmos, descontado o 

tempo de percurso e intervalos para refeição e descanso dos motoristas e operadores. 

5.3 - Os veículos, fora do horário que estiverem à disposição da Prefeitura, estarão sob a guarda 

e responsabilidade única da Detentora, sendo que para o caminhão ficar em área ou próprio do 

Município, deverá haver a manifestação do responsável designado pela Unidade Requisitante, 

onde ficarão consignadas as condições de permanência, que deverão ser acatadas pela 

Detentora. 

5.4 - Os veículos, devidamente abastecidos de combustível e com seus motoristas, deverão se 

apresentar no local e horário pré-estabelecidos, sendo que a sua dispensa ao fim do turno 

somente ocorrerá com a autorização do encarregado da Prefeitura, com controle e fiscalização 

respectiva. 

5.5 - Os veículos deverão estar em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, devendo 

a Detentora apresentar os equipamentos em 05 dias contados do recebimento da ordem de 

serviço e a substituição daqueles que não atenderem esta exigência deverá ocorrer em 24 (vinte 

e quatro) horas após a notificação formal da Unidade.  

5.6 - A Detentora se obriga a socorrer o veículo que apresentar defeito ou sofrer acidente, 

consertando-o no próprio local, quando possível, ou então substituí-lo à critério da fiscalização 

da Unidade Requisitante. Nestes casos ou mesmo quando da parada para manutenção 

preventiva do veículo, serão toleradas as suas substituições por no máximo 03 (três) dias 

corridos. 

5.7 – Obriga-se a contratada, manter os veículos em perfeitas condições de uso, sendo que estes 

deverão ser substituídos quando constatados problemas técnicos ou operacionais, ficando a 

empresa sujeita às penalidades previstas. 

5.8 – A subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial dos serviços objeto da presente 

Ata de Registro de Preços, somente será permitida desde que formalmente autorizada pela 

Secretaria Municipal interessada, o subcontratado ou sucessor deverá possuir todos os 

requisitos de habilitação originalmente exigidos na concorrência que deu origem ao presente. 

 

6 - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

6.1 – Compete à contratante: 

6.1.1 - Disponibilizar acesso as informações e setores responsáveis direta ou indiretamente à 

correta execução dos serviços contratados. 

6.1.2 - Acompanhar através do Gestor do Contrato, todos os trabalhos executados. 

 

7 - DAS PENALIDADES 
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7.1 – Pela inexecução parcial ou total do ajuste, a Administração poderá aplicar a Detentora, 

garantida a esta última prévia defesa, a aplicação das sanções previstas no Capítulo IV da Lei 

Federal nº. 8.666/93, e na Ata de Registro de Preços e demais normas pertinentes, as 

seguintes penalidades: 

7.1.1 – Advertência escrita; 

7.1.2 – Multa; 

7.1.2.1 – multa de 10,00% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

7.1.2.2 – A penalidade prevista no item 19.1.2.1, multa de 10% sobre o valor da contratação será 

aplicada a contratante por inexecução total ou parcial do objeto contratado, de modo 

proporcional à inexecução. 

7.2 – As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos, podendo, 

entretanto, conforme o caso, serem inscritas para constituir dívida ativa na forma da Lei, caso 

em que estarão sujeitas ao procedimento executivo. 

7.3 – O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da 

infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a devedora 

ao competente processo judicial de execução. 

7.4 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, podendo, ou não, a critério da 

contratante, aplicar também o previsto no Art. 37 da Lei 8666/93, suspendendo ou cancelando 

o registro do fornecedor inscrito. 

7.5 -  Para aplicação das penalidades fica garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, na hipótese de advertência, multa e impedimento de contratar com a Administração 

Pública. 

 

8 - REAJUSTES DE PREÇOS 

8.1 - Os preços registrados não estão sujeitos a reajustes, no período de 12 (doze) meses. 

 

9 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 - A presente Ata de Registro de Preços somente poderá ser cancelada nos casos e na forma 

prevista nas disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 

 

10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Mairinque para dirimir quaisquer questões oriundas da 

presente Ata de Registro de Preços. 
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10.2 - Todos os prazos previstos nesta Ata serão sempre contados em dias corridos, excluindo-

se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento. Se quaisquer dos prazos aqui previstos 

recair em dia que não haja expediente na PREFEITURA, o mesmo prorrogar-se-á para o 

primeiro dia útil subsequente de funcionamento. 

10.3 - A presente Ata de Registro de Preços subordina-se às todas as disposições contidas na 

Lei Federal de Licitações nº. 8.666/93, no que couber, e demais alterações subsequentes, além 

de todas as cláusulas e anexos do Caderno Licitatório. 

10.4 - Fica fazendo parte integrante da presente Ata a proposta apresentada pela vencedora 

do certame. E por estarem de acordo com as condições desta Ata, assinam as partes em 03 

(três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

Mairinque __, de __________ de 2019 

_____________________________________________________ 

OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

______________________________________________________ 

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE/PROCURADOR 

NOME DA DETENTORA 

CONTRATANTE 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

01) _____________________________02) _________________________________ 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

PROCESSO N.º 2440/2019 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS 
PARA APLICAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS, conforme descrito no Anexo I DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo 
das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa 
____________________ (NOME COMPLETO DO LICITANTE), inscrita no CNPJ sob o N.º __. ___. 
___/____-__, é microempresa ou de empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos 
termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência 
como critério de desempate no procedimento licitatório da Concorrência Pública N.º 
XXXXXXXXXX, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE. 

 

__________ (local), __ de __________ de 2019. 

(Assinatura do Representante Legal) 

 

___________________________________ 

Nome Completo do Representante Legal 

Cargo/Função 

(Carimbo da licitante) 
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ANEXO X 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

DETENTORA: __________ 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º _____________ 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS 
PARA APLICAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS. 

Na qualidade de detentoras do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento 

ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por 

CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 

julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas 

formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que 

couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a 

ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 

conformidade com o art. 90 da Lei Complementar n.º 709, de 14 de janeiro de 1993, 

precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

Mairinque, _____de __________________2019 

 

_________________________________________________ 

Prefeito 

E-mail pessoal:  

 

_________________________________________________ 

Nome Completo 

Cargo 

EMPRESA 

Detentora 

E-mail institucional: ______                                                                    E-mail pessoal: __________ 
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ANEXO XI 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

 

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Mairinque 

DETENTORA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __/2019. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS 
PARA APLICAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS. 

Nome:  

Cargo:  

RG nº:  

CPF nº:  

Endereço:  

Telefone:  

E-mail Institucional:  

E-mail pessoal:  

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

Nome:  

Cargo:  

Endereço Comercial do Órgão/Setor:  

Telefone:  

E-mail Institucional:  

 

Mairinque, __ de __________ de 2019. 

 

 

_________________________________________________ 

Prefeito Municipal 
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ANEXO XII 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE/SP 

 

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

CNPJ Nº:  

DETENTORA: __________ 

CNPJ Nº: __. ___.___/____-__ 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º __ /2019 

DATA DA ASSINATURA: __/__/2019 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS 
PARA APLICAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS. 

PREÇOS REGISTRADOS (R$): __________, __ (valor por extenso) 

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas 

da 

Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se 

no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas 

do 

Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

 

Mairinque, __ de __________ de 2019. 

 

 

_________________________________________________ 

Ovidio Alexandre Azzini   

Prefeito 
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ANEXO XIII 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º ___/___ 

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2440/2019 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2019 

CONTRATANTE:  

CONTRATADA:  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS 
PARA APLICAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS. 

Por este instrumento contratual, de um lado o MUNICÍPIO DE MAIRINQUE, pessoa jurídica de 

direito público interno, por intermédio de seu Órgão Executivo (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAIRINQUE), devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº 45.944.428/0001-20, sediado na Av. Dr. 

Lamartine Navarro, 514-Centro - Mairinque | SP. 18120-000, neste ato representada pelo 

PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR Ovidio Alexandre Azzini , brasileiro, casado, portador da 

cédula de identidade RG N.º 19.509.975-08 e inscrito no CPF/MF sob o N.º 122.573.988-82, 

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a(s) empresa 

_______________________, inscrita no CNPJ sob n.º __________________, Inscrição Estadual 

nº ___________, com sede à ____________________________, na cidade de 

________________, Estado de ________________, neste ato representado pelo Sr. 

________________ , RG n° ________ e CPF n° ________, doravante denominada CONTRATADA 

(O), resolvem firmar o presente instrumento, objetivando registrar os preços dos itens 

discriminados no Quadro Resumo, em conformidade com o disposto no artigo 15 da Lei nº. 

8.666/93 atualizada, e com o ajustado a seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 – É objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS 
PESADAS PARA APLICAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E DO 

RECEBIMENTO DO OBJETO 

2.1. - Os serviços serão executados sob regime indireto, na modalidade de Empreitada por preço 

unitário (global – lote), ficando por conta da contratada o fornecimento de todo material, mão 

de obra especializada, equipamentos, apetrechos, e tudo mais que for necessário para o pleno 

desenvolvimento dos serviços. 
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2.2. - A Contratada será responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais, resultantes dos compromissos assumidos do presente contrato. 

2.2.1. - A Contratante não assumirá responsabilidade pelo pagamento de tributos e outros 

encargos que sejam de competência da Contratada, nem se obrigará a fazer restituições ou 

reembolso de valores principais ou acessórios que esta despender com esses pagamentos. 

2.3. - A Contratada adotará todas as medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos 

materiais e pessoais a seus operários e terceiros, assim como todas as medidas relacionadas ao 

seguro de seus empregados contra tais danos, ficando sempre responsável pelas consequências 

originadas por acidentes que se verificarem. 

2.4. - Serviços extraordinários ou serviços imprevistos somente poderão ser executados depois 

de prévia e expressamente justificados e autorizados pelo Senhor Prefeito Municipal, após 

acerto dos preços para sua execução e desde que comprovada a existência de verba própria e 

disponível. 

2.5. - Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do contrato, de modo 

a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que 

integram o contrato, no prazo determinado. 

2.6. - Refazer às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido no 

contrato e no presente instrumento convocatório que o integra. 

2.7. - Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Administração, ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local da prestação dos serviços. 

2.8. -Paralisar, por determinação da Administração, qualquer serviço que não esteja sendo 

executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança das pessoas ou bens 

de terceiros. 

2.9. - A contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à licitadora ou a 

terceiros, por si, seus prepostos, representantes ou sucessores, isentando a licitadora de toda e 

qualquer reclamação que possa surgir dos mesmos. 

2.10.- A contratada será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que 

concerne ao cumprimento da legislação trabalhista e da previdência social, quanto ao seguro de 

acidentes de trabalho ou quaisquer encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito 

às normas de segurança previstos na legislação do Ministério do Trabalho, sendo que o seu 

descumprimento pode motivar a aplicação de multas por parte da licitadora ou rescisão 

contratual, com a aplicação das sanções cabíveis. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO PRESENTE CONTRATO 

3.1 – Dá-se ao presente Contrato o valor de R$ ........................(.........................) 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, a contar da 

data do recebimento e aprovação pela Secretaria de Solicitante, juntamente com a nota fiscal. 
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4.2. O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente da empresa vencedora. 

4.3. Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais. 

4.4. Em caso de eventuais antecipações de pagamentos, o valor a ser pago sofrerá um desconto, 

calculado com base na variação do IPCA-IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado e 

Instituto Brasileiro de Geografia Estatística), ou outro que venha a substituí-lo, no caso de 

alteração. 

4.5. Na hipótese de eventuais atrasos de pagamentos, o contratado receberá a diferença do 

valor do dia pactuado para pagamento e aquele de sua efetiva concretização, mediante 

requerimento protocolado no setor competente desta Prefeitura, calculado com base no IPCA-

IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado e Instituto Brasileiro de Geografia Estatística), 

ou outro que venha a substituí-lo, no caso de alteração. 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE 

5.1. - A contratada não terá o reajustamento conforme disposto na Legislação Monetária em 

vigor. 

5.2. - Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais, em face 

da superveniência de normas federais ou municipais sobre a matéria. 

5.3. - Na hipótese do item acima, mediante termo aditivo e com as justificativas necessárias, fica 

desde já convencionado o índice IPCA–IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ou outro que venha a substituí-lo no caso de 

alteração. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS 

6.1 - A entrega dos caminhões e máquinas desta licitação deverá ser feita na Secretaria 

Solicitante da Prefeitura Municipal de Mairinque, devidamente licenciados, segurados, com os 

equipamentos instalados e funcionando, assim como os condutores responsáveis pela operação 

dos veículos em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da solicitação. 

6.3 - O ajuste terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES 

7.1. - Em caso de inexecução total ou parcial do ajuste, a Contratada fica sujeita às sanções 

previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei Federal n.º 8666/93, suas alterações e demais normas 

pertinentes, sendo que, com referência às multas, serão aplicadas como segue: 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em relação aos prazos fixados do valor do 

veículo pela tabela FIPE pela não entrega no prazo; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor da locação mensal, ao dia de atraso na manutenção que 

ultrapassar o previsto no memorial descritivo. 
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c) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato pelo descumprimento 

de cláusula contratual; 

d) 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor contratual por inexecução parcial do contrato; 

e) 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor contratual pela inexecução total do contrato; 

f) as penalidades poderão ser aplicadas concomitantemente, conforme parágrafo segundo do 

Artigo 87 da Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações. 

7.2. - O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis. Em ocorrendo atraso no 

recolhimento do valor da multa o mesmo será corrigido monetariamente. 

7.3. -Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica da Prefeitura 

Municipal de Mairinque pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no 

artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

CLÁUSULA OITAVA – DO AJUSTE 

8.1 – O ajuste poderá ser alterado nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8666/93 e suas 

alterações. 

8.2 – Dar-se-á rescisão do contrato nas hipóteses da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, 

especialmente nas disposições contidas no Capítulo III – Seção V. 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO 

9.1. -As despesas com execução do objeto desse certame correrão pela dotação:  

CLÁUSULA DEZ – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 - Todos os prazos aqui previstos serão sempre contados em dias corridos, salvo onde 

especificado o contrário, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento. Assim, 

se quaisquer dos vencimentos aqui previstos recair em dia que não haja expediente nesta 

Prefeitura, o mesmo transferir-se-á para o primeiro dia subsequente de funcionamento. 

10.2 – Todas as ordens no decorrer da execução dos serviços deverão ser dadas expressamente 

pelo senhor Secretário Municipal interessado, ou seu preposto expressamente nomeado. 

10.3 – Todas as condições constantes do Edital de Licitação e seus anexos, a proposta aceita, 

que geraram o presente contrato, ficam fazendo sua parte integrante, independentemente de 

transcrição. 

10.4 – O presente Contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal n.º 8666/93 e suas 

alterações. 

CLÁUSULA ONZE – DO FORO 

11.1 – As partes elegem, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro 

da Comarca de Mairinque, para qualquer ação ou medida Judicial, originada ou referente a este 

Contrato. 
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CLÁUSULA DOZE – DAS COMUNICAÇÕES 

12.1 – As Correspondências recíprocas relativas a este contrato serão consideradas efetuadas, 

se entregue com protocolo de recebimento, do qual constará o assunto, data de recebimento e 

o nome do remetente, nos endereços mencionados neste contrato. 

E por estarem de acordo com as condições desta Ata, assinam as partes em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

Mairinque, __ de __________ de 2019 

 

__________________________________________ 

Ovidio Alexandre Azzini   

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

______________________________________________________ 

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE/PROCURADOR 

Nome da (o) Contratada (o) 

CONTRATANTE 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

01) _____________________________02) _________________________________ 

 

 


