
EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREÂMBULO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000010/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 028113/2018
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4 X 4

O MUNICIPIO DE MARATAÍZES - ES, inscrito no CNPJ sob o Nº. 01.609.408/0001-28, com sede na Avenida Rubens 
Rangel, 411, Cidade Nova, Marataízes - ES, CEP: 29345-000, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no 
CNPJ sob o Nº. 14.758.660/0001-40, por intermédio da Pregoeira Oficial, a Sr.ª Sandra de Souza Roza, Servidora 
Pública Municipal e Equipe de Apoio, designados pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através do Decreto-E Nº. 612/2019, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com execução indireta no regime de compra parcelada por preço unitário, objetivando 
o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 
VEÍCULO TIPO PICK-UP 4 X 4, de acordo com a Lei Federal Nº. 8.666/1993 e suas alterações; Lei Federal Nº. 
10.520/2002; Lei Complementar Nº. 123/2006; Lei Complementar Nº. 147/2014; Decreto Federal Nº. 7.892/2013; Lei 
Municipal Nº. 1.757/2015; Decreto Federal Nº. 9.488/2018 e normas pertinentes e condições estabelecidas no presente 
Edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos os efeitos.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os Envelopes contendo o Credenciamento, Proposta de Preços e Documentos de 
Habilitação, serão protocolados e entregues no Setor de PROTOCOLO desta Prefeitura, no endereço acima, 
impreterivelmente até às 13:30 horas do dia 27 de FEVEREIRO de 2019.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 27 de FEVEREIRO de 2019, às 14:00 horas.
LOCAL DE JULGAMENTO: Sala de Licitações, na Sede da Prefeitura.
Obtenção do edital, esclarecimentos e informações:
Junto à Prefeitura Municipal de Marataízes - ES, no Setor de Licitação, com sede na Avenida Rubens Rangel, 411, 
Cidade Nova, Marataízes - ES - CEP: 29.345-000, no horário de atendimento ao público, das 08:00 às 16:30 horas, de 
segunda a sexta-feira, por e-mail licitacaomarataizes@gmail.com, no site 
https://marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao ou pelo telefone 28-3532-6777.

1. DO OBJETO
1.1 - O objeto da presente Licitação é a CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4 X 4, (nos moldes de Anexo I), pelo Sistema de Registro de Preços, para atender as 
necessidades da Administração Municipal.
1.2 - As quantidades constantes do Anexo I são meramente estimativas, não se obrigando a Administração Pública para 
a contratação total registrada.
1.3 - O presente Edital de Registro de Preços obedece à solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 - Os recursos para atender ao objeto da presente licitação são provenientes da dotação orçamentária própria da 
Secretaria Municipal de Saúde, que será informada quando da solicitação do objeto.

3. DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS a ser firmada entre a Prefeitura Municipal de Marataízes, através da Secretaria 
Municipal de Saúde do objeto adquirido, e os vencedores do certame, terá validade de 12 (doze) meses a contar de sua 
publicação, vedada a prorrogação.
3.2. O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará como termo inicial o 
recebimento da Autorização de Fornecimento acompanhada da Nota de Empenho.
3.3. A descrição do objeto, bem como a quantidade a ser cotada por cada licitante, obedecerá ao disposto no Anexo I.
3.3.1 - Os preços máximos admitidos para fins de Registro de Preços serão os valores discriminados no Anexo I.
3.4. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, 
facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas 
na Lei Federal Nº. 8.666/1993 consolidada, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a 
preferência de entrega em igualdade de condições.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1 - Poderão participar deste certame somente as empresas que desenvolverem as atividades objeto desta licitação e 
que atenderem as exigências do presente edital.
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4.2 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrarem em uma ou mais 
das situações a seguir:

a) - Estejam constituídos sob a forma de consórcio; (Não se caracteriza objeto de grande vulto, alta complexidade e as 
empresas do ramo trabalham isoladamente);
b) - Estejam cumprindo as penalidades previstas no Artigo 7º da Lei Federal Nº. 10.520/2002;
c) - Estejam cumprindo a pena prevista no Artigo 87, inciso IV da Lei Federal Nº. 8.666/1993, ainda que imposta por ente 
federativo diverso do Município;
d) - Não cumpram o disposto no Artigo 9º da Lei Federal Nº. 8.666/1993 e alterações;
e) - Não poderão usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar Nº. 123/2006 as pessoas jurídicas cujos titulares 
ou sócios tenham com a contratante relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

5. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO
5.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o 
ato convocatório deste pregão. 
5.2 - A impugnação deverá ser protocolada no Setor de Protocolo, nesta Prefeitura, no horário de atendimento ao 
público, das 08:00 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira.
5.3 - Caberá à Pregoeira nos termos da INSCL 001/2018, Artigo 16, "I", "a.1", "b", "c":
5.3.1 - A Pregoeira deverá se manifestar sobre a mesma, comunicando o resultado ao impugnante através de meio 
eletrônico ou pessoalmente, conforme o caso, juntando cópia desse comunicado aos autos, para comprovação da 
providência;
5.3.2 - Caso a Pregoeira entender necessário o auxílio da área técnica ou jurídica, o processo poderá ser encaminhado 
aos referidos órgãos para substanciar a tomada de decisão;
5.3.2.1 - Suspender o certame caso a adequação necessária no edital enseje na modificação da proposta;
5.3.2.2 - Prosseguir com a licitação caso a impugnação seja indeferida.
5.4 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados à Pregoeira, até 03 (três) 
dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, através do E-mail: licitacaomarataizes@gmail.com.
5.5 - Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas.

6. APRESENTAÇÃO E PREPARAÇÃO DA PROPOSTA
6.1 - Os Envelopes contendo a documentação necessária para a participação no presente certame deverão ser 
entregues LACRADOS e distintos na Prefeitura Municipal de Marataízes, protocolados até o dia e horário fixados neste 
edital, com a seguinte identificação na parte externa:

6.1.1 - Modelo de identificação do Envelope Nº. 01:

ENVELOPE Nº. 01 - DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO
De: Empresa:

CNPJ:
Endereço:
Telefone:
E-mail:

À: Prefeitura Municipal de Marataízes
Setor de Licitação
Pregão Presencial Nº. 000010/2019 - Fundo Municipal de Saúde

6.1.2 - Modelo de identificação do Envelope Nº. 02:

ENVELOPE Nº. 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
De: Empresa:

CNPJ:
Endereço:
Telefone:
E-mail:

À: Prefeitura Municipal de Marataízes
Setor de Licitação
Pregão Presencial Nº. 000010/2019 - Fundo Municipal de Saúde

6.1.3 - Modelo de identificação do Envelope Nº. 03:

Page 2 of 34



EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ENVELOPE Nº. 03 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
De: Empresa:

CNPJ:
Endereço:
Telefone:
E-mail:

À: Prefeitura Municipal de Marataízes
Setor de Licitação
Pregão Presencial Nº. 000010/2019 - Fundo Municipal de Saúde

7. DO CREDENCIAMENTO - (ENVELOPE Nº. 001)
7.1 - O credenciamento da licitante será feito através da apresentação da documentação abaixo relacionada, dentro do 
Envelope Nº. 01 - DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO, conforme orientações constantes no item 6.1.1.

a) - Declaração, datada e assinada pelo responsável legal da empresa, procurador ou pessoa credenciada, de que 
cumpre os requisitos da habilitação, conforme o Anexo IV;
b) - Declaração do representante legal da empresa, procurador ou pessoa credenciada (conforme a alínea "d"), que 
atende a todos os requisitos elencados no Artigo 3º, §4º da Lei Complementar Nº. 123/2006 para fins de obtenção dos 
benefícios dados nessa Lei, se for o caso da Empresa se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
conforme o Anexo V;
c) - Para o credenciamento de representante da empresa, que seja seu representante legal, a comprovação de sua 
representação deverá ser feita através de cópia autenticada do Contrato Social ou Estatuto, com as respectivas 
alterações, devidamente registrado no órgão competente e cópia autenticada do documento de identidade;
d) - Para o credenciamento de representante da empresa, se procurador ou pessoa a ser credenciada, além de cópia 
autenticada do Contrato Social ou Estatuto e suas alterações, devidamente registrado no órgão competente, deverá ser 
entregue cópia da identidade autenticada do credenciado e do representante legal da empresa e instrumento de 
procuração ou carta de credenciamento com firma reconhecida. A carta de credenciamento deverá conter poderes para 
fazer lances verbais ou deles desistir, negociar preços com a Pregoeira e interpor e desistir de recursos. O modelo da 
Carta de Credenciamento encontra-se no Anexo III.

7.2 - A não apresentação do documento exigido na alínea "b" do item acima implica na inabilitação do licitante, ficando 
impossibilitada sua participação no certame.
7.3 - A não apresentação / entrega dos documentos das alíneas "c" e "d" acima, não inabilitarão o licitante, no entanto, o 
mesmo será considerado ausente, sendo assim, não poderá se manifestar durante a sessão ou dar lances verbais, 
competindo apenas com a proposta escrita.
7.4 - A não apresentação do documento exigido na alínea "a" do item acima, conforme Artigo 4º, Inciso VII, da Lei 
Federal Nº. 10.520/2002 implica a não participação do licitante no certame.

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS - (ENVELOPE Nº. 002)
8.1 - Para elaboração da Proposta de Preços, o licitante deverá seguir os seguintes procedimentos:

a) - Baixar o Programa "E&L Proposta Comercial", no site: http://www.el.com.br/?page_id=2612 e instalá-lo em seu 
computador;
b) - Solicitar o arquivo "Proposta Comercial Automática", através do e-mail licitacaomarataizes@gmail.com, devendo 
assim, informar os dados da empresa, tais como:

Razão Social:
CNPJ:
Endereço completo (inclusive CEP):
Indicação se é ME ou EPP:
Telefone:
E-mail:

c) - Ao receber o arquivo via e-mail, o licitante deverá utilizar o Programa "E&L Proposta Comercial" descrito na alínea 
"a", previamente instalado em seu computador, para abri-lo e confeccionar a Proposta Comercial Automática;
d) - A Proposta de Preços DEVERÁ ser impressa e poderá ser salva em CD / DVD / PEN-DRIVE, que também poderá 
constar no Envelope de Proposta de Preços.
I - Ao salvar o arquivo em CD / DVD / PEN-DRIVE, é necessário que se mantenha o nome ou extensão original (.pca), ou 
seja, o arquivo NÃO DEVERÁ SER RENOMEADO.
II - O Pen-drive será devolvido a Empresa Licitante, após a leitura da Proposta Comercial Automática.

8.2 - No Envelope Nº. 002 DEVERÁ conter a Proposta de Preços, obedecendo sob pena de desclassificação, ao que se 

Page 3 of 34



EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

segue:

a) - Ser formulada em 01 (uma) via, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo no mínimo a Razão 
Social do proponente e CNPJ, datada e assinada por seu representante legal;
b) - Discriminação completa dos serviços, conforme especificação e condições do Anexo I;
c) - Preço unitário e total dos serviços (algarismo), devendo ser cotado em Real e com até 02 (duas) casas decimais 
após a vírgula (R$ 0,00), bem como valor total da proposta em algarismo.

8.3 - Nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances 
verbais, deverão estar inclusos, obrigatoriamente, todos os custos para o fornecimento dos materiais, tais como, os 
encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, frete e todos demais gravames que possam incidir sobre o 
objeto.
8.4 - A validade da proposta de preços apresentada deverá ser de no mínimo 90 (noventa) dias, contados da data da 
realização desta licitação; na falta de tal informação, será considerado proposto o prazo citado neste item.
8.5 - Ficam vedadas a cessão, transferência, ou subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação, pela licitante 
vencedora a outra empresa.
8.6 - Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta de preço. Caso apresente mais de uma, a Pregoeira 
considerará aquela mais vantajosa para a Administração Pública.

9. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1 - Esta licitação será julgada sob o critério de MENOR PREÇO POR ITEM.
9.2 - Aberta a sessão pública, a Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
9.3 A desclassificação de proposta será devidamente fundamentada em Ata.
9.4 - Classificadas as propostas, considerando-se o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, a Pregoeira dará início à 
fase competitiva, quando então os licitantes poderão ofertar lances verbais.
9.5 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, desde que não sejam de caráter protelatório, podendo a 
Pregoeira, neste caso, fixar limite de rodadas e valor mínimo por lance.
9.6 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for registrado primeiro;
9.7 - Durante a sessão pública, os licitantes serão informados do valor do menor lance registrado; 
9.8 - A sessão de lances será ininterrupta, até que seja estabelecido o menor lance a ser contratado. Quando, por motivo 
devidamente justificado, houver necessidade de interrupção dos lances, a sessão do Pregão será suspensa e terá 
reinício somente após comunicação expressa aos participantes, divulgando data e hora para a reabertura da sessão. 
9.9 - O proponente que não apresentar lance quando convocado pela Pregoeira ou aquele que expressamente desistir 
de fazer lance, será excluído dessa fase, mantendo-se o último preço apresentado, para efeito de ordenação das 
propostas.
9.10 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada com a desistência de um dos licitantes pela disputa ou por 
decisão da Pregoeira, após comunicar a todos os participantes.
9.11 - Não será admitida qualquer negociação em condições diferentes daquelas previstas no edital.
9.12 - Não havendo um mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como Microempresas ou Empresas 
de Pequeno Porte com propostas válidas conforme Artigo 49 inciso II, não será concedido o tratamento diferenciado de 
acordo com o Artigo 49 inciso III.

10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - (ENVELOPE Nº. 003)
10.1 - Os licitantes deverão apresentar no Envelope Nº. 003 - HABILITAÇÃO os documentos enumerados abaixo sob 
pena de inabilitação:

10.1.1 - Habilitação Jurídica:

a) - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos devidamente registrados e, em se tratando de 
sociedade comercial por ações os documentos de eleição dos seus administradores, ou Registro Comercial no caso de 
empresa individual;
b) - Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, Decreto de Autorização e Ato de 
Registro ou Autorização para Funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir;
c) - Inscrição do Ato Constitutivo no caso de sociedade civil acompanhada de prova de diretoria em exercício.

Fica o proponente dispensado de fazer nova apresentação de documentação no Envelope Nº. 003 - HABILITAÇÃO, 
caso estes tenham sido juntados no momento do credenciamento.

10.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) - CNPJ;
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b) - Prova de Regularidade (certidão) com a Fazenda Municipal (sede da empresa);
c) - Prova de Regularidade (certidão) com a Fazenda Estadual (sede da empresa);
d) - Prova de Regularidade (certidão) com a Fazenda Federal (Certidão da SRF, Certidão da Dívida Ativa - Procuradoria 
da Fazenda e Seguridade Social - INSS), ou Certidão Conjunta;
e) - Prova de Regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço);
f) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei Nº. 11.440/2010.

10.1.3 - Qualificação Econômico-financeira:

a) - Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica datada de até 60 (sessenta) dias, contados da abertura deste Pregão e dentro de sua data de validade.
a.1) - Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverão ser cumpridos, por meio 
da documentação apropriada constante no Envelope de Habilitação, os seguintes requisitos, cumulativamente:

I - Cumprimento de os demais requisitos de habilitação constantes neste Edital;
II - Certidão do Juízo onde tramita a Recuperação Judicial de que a empresa está apta econômica e financeiramente a 
suportar o cumprimento de contrato futuro com a Administração Pública.
* Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome desta, exceto aqueles que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.2 - Apresentação de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar e de Cumprimento ao Disposto 
no Inciso XXXIII do Artigo 7º. da Constituição Federal, conforme Anexo II deste Edital, devendo conter a identificação 
da empresa licitante.

10.3 - Constatado o atendimento quanto à compatibilidade do preço, em relação ao estimado para contratação, e quanto 
às exigências do edital, o licitante que ofertou o menor preço será declarado vencedor.
10.4 - Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, ou se recusar a assinar o 
Contrato, a Pregoeira examinará a oferta subsequente e a respectiva documentação de habilitação, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às exigências do edital.
10.5 - Nas hipóteses previstas no item anterior, a Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido melhor preço, tendo sempre como parâmetro a menor oferta apresentada no certame.
10.6 - Quando verificada discrepância relevante entre o preço da menor oferta obtida no certame e aquele decorrente da 
negociação com o licitante remanescente, será facultado à Administração revogar o procedimento licitatório, mediante 
despacho fundamentado e assegurada a ampla defesa e o contraditório.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, 
manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões 
de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual 
prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses.
11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item anterior, 
importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado 
vencedor.
11.3 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4 - No julgamento da habilitação e das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata 
e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
11.5 - Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos à Pregoeira e protocolados no Setor de Protocolo, 
localizado na Avenida Rubens Rangel, 411, Cidade Nova, Marataízes - ES - CEP: 29.345-000, no horário de atendimento 
ao público, das 08:00 às 16:30 horas de segunda a sexta-feira.

12. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o 
objeto e homologará o procedimento licitatório.
12.2 - Após a homologação referida no item anterior, os adjudicatários serão convocados para assinarem a Ata de 
Registro de Preços no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o devido recebimento da convocação da empresa por esta 
Administração, sob pena de decaírem do direito de fornecer, sem prejuízo das sanções e penalidades previstas neste 
Edital e demais previsões legais, sendo que sua eficácia dar-se-á a partir da data de sua assinatura com consequente 
emissão da Autorização de Fornecimento e da Nota de Empenho.
12.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do Artigo 13 do 
Decreto Federal Nº. 7.892/2013, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra 

Page 5 of 34



EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.
12.4 - Quando a adjudicatária recusar assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, poderá ser convocada outra licitante, desde que respeitada à ordem de 
classificação.
12.5 - A responsabilidade pela execução do objeto em tempo hábil e do pessoal necessário será da Contratada. 
Consequentemente, ela não poderá solicitar prorrogação de prazo, nem justificar retardamento na conclusão da 
execução do objeto em decorrência de qualquer tipo de lapso referente a estes itens.
12.6 - Caso venham a acontecer impedimentos de ordem operacional, financeira ou institucional com o convocado para 
assinar a Ata de Registro de Preços, a contratante poderá contratar o mesmo objeto, atendendo a ordem de classificação 
na licitação, conforme Artigo 13 do Decreto Federal Nº. 7.892/2013.
12.7 - O objeto licitado será executado rigorosamente de acordo com suas especificações contidas neste Edital, e na 
proposta da empresa vencedora, sendo que quaisquer alterações somente poderão ser realizadas se constarem de 
proposta apresentada, por escrito, e aprovada pelo contratante.
12.8 - A Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente poderá ser modificada no que couber, em razão de 
eventuais alterações na legislação federal que regulamenta a matéria.
12.9 - No ato de assinatura da Ata de Registro de Preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do pacto.
12.10 - No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços ou no ato da retirada de documento equivalente a 
adjudicatória deverá apresentar:
12.10.1 - Instrumento público ou particular de mandato, esse último com firma reconhecida, outorgando poderes ao 
signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado através do Estatuto ou Contrato Social;
12.10.2 - Carta de apresentação do responsável perante a Administração, que responderá por todos os atos e as 
comunicações formais.

13. DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
13.1 - A execução do objeto licitado será realizada pela licitante no prazo máximo de 15 (quinze) dias, conforme 
solicitação feita pela Secretaria Municipal de Saúde através de Autorização de Fornecimento devidamente acompanhada 
da respectiva Nota de Empenho solicitados.
13.2 - A execução do objeto licitado será acompanhada pela Secretaria Municipal de Saúde, na forma do Artigo 67 de Lei 
Federal Nº. 8.666/1993, consolidada. 
13.3 - O prazo de execução admite prorrogação, a critério do órgão requisitante, devendo ser justificado por escrito, ou 
desde que ocorra algum dos seguintes motivos:
13.3.1 - Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições de cumprimento do Edital;
13.3.2 - Impedimento de cumprimento do Edital por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administração em 
documentos contemporâneos a sua ocorrência;
13.3.3 - Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração Municipal.
13.4 - A execução do objeto licitado não exclui a responsabilidade da empresa quanto à qualidade do (s) serviço (s) 
ofertado (s).
13.5 - O órgão requisitante não será obrigado a usar o quantitativo total do objeto, podendo assim, haver variação a 
menor do quantitativo, nos limites permitidos por Lei.
13.6 - A fiscalização da execução do objeto ficará ao encargo de um servidor oficialmente nomeado pelo Secretário 
Municipal de Saúde.
13.7 - O veículo deverá ser entregue na diretoria de transportes da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Avenida 
Rubens Rangel, Nº. 1606 - Ao lado da loja Sipolatti, Cidade Nova, Marataízes - ES, CEP 29.345-000.

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1 - O Município de Marataízes efetuará o pagamento à empresa adjudicatária em até 30 (trinta) dias contados do 
adimplemento da obrigação.
14.2 - Na respectiva nota fiscal deverão constar, para compor o processo de prestação de contas, as informações 
referentes à origem dos recursos que financiam a contratação referente ao objeto deste edital, as quais estarão 
disponíveis na nota de empenho.
14.3 - Ocorrendo erros na apresentação do (s) documento (s) fiscal (is), o (s) mesmo (s) será (ão) devolvido (s) à 
adjudicatária para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.
14.4 - O Município de Marataízes poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos 
pela adjudicatária.
14.5 - O pagamento somente será efetuado mediante:

a) - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual do domicílio ou sede da Empresa e Municipal (onde for 
sediada a empresa e a do Município de Marataízes, quando a sede não for deste Município), através de certidões 
expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

Page 6 of 34



EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

b) - Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através da apresentação do 
CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
c) - Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei Nº. 11.440/2011;
d) - Prova de situação regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, através da apresentação da 
CND - Certidão Negativa de Débitos.

14.6 - O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente, em qualquer agência da rede bancária indicada 
pela Empresa. O CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser 
coincidentes. Não serão efetuados créditos em contas:

a) - De empresas associadas;
b) - De matriz para filial;
c) - De filial para matriz;
d) - De sócio;
e) - De representante;
f) - De procurador, sob qualquer condição.

14.8 - É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas neste Edital.
14.9 - Nenhum pagamento será efetuado a adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.
14.10 - A Empresa arcará com todos os custos referentes à mão de obra direta e / ou indireta, acrescidos de todos os 
encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, 
perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários à Execução dos Serviços objeto 
deste edital.
14.11 - Os preços pactuados serão fixos e irreajustáveis.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES
RUA AMÉLIA MALTASCHE, S/Nº. - EDIFÍCIO ITAMARATY - 2º PISO - CIDADE NOVA - MARATAÍZES - ES - CEP: 
29.345-000.
CNPJ Nº. 14.758.660/0001-40

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
AVENIDA RUBENS RANGEL, 411 - CIDADE NOVA - MARATAÍZES - ES - CEP: 29.345-000.
CNPJ Nº. 01.609.408/0001-28

15. DA FISCALIZAÇÃO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 - A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Saúde, 
representada por servidor lotado na referida pasta, nos termos do Artigo 67 da Lei Federal Nº. 8.666/1993, consolidada, o 
qual deverá atestar a execução do (s) serviço (s).
15.2 - O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE, como órgão participante.
15.3 - Quanto as adesões, ficará a cargo do GABINETE DO PREFEITO deliberar junto ao órgão gerenciador da 
referida Ata de Registro de Preços, acerca da aceitação do pedido de carona.
15.4 - A Ata de Registro de Preços será registrada pelo Município de Marataízes com a anuência das empresas que 
apresentarem as propostas classificadas por Item em primeiro lugar.
15.5 - A Ata de Registro de Preços será válida pelo prazo improrrogável de 12 (doze) meses contados a partir da data de 
publicação no Diário Oficial do Município.
15.6 - As aquisições ou contratações adicionais desta Ata de Registro de Preços não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de 
Registro de Preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.
15.7 - As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada Item 
registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número 
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
15.8 - A presente Ata de Registro de Preços será divulgada no portal da Internet 
https://www.marataizes.es.gov.br/transparencia/ata.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - ARTIGO 40, III DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/1993
16.1 - A Licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Contrato no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Marataízes pelo prazo de até 
05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais, incluindo a sanção penal 
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prevista no Artigo 93 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
16.2 - O não comparecimento da licitante vencedora para retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido, assim como 
aquela de não cumprir o prazo de entrega aqui estipulado, terá caracterizado o descumprimento total da obrigação 
assumida com a proposta, ficando sujeita às sanções legais cabíveis.
16.3 - As penalidades serão registradas, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1 - O Município de Marataízes poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos termos do Artigo 49 
da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
17.2 - A Pregoeira dirimirá as dúvidas que suscite a presente licitação, desde que arguidas antes e por escrito até 02 
(dois) dias úteis, contados da data fixada para abertura dos Envelopes.
17.3 - Entende-se, para finalidade deste edital como sendo microempresa ou empresa de pequeno porte, aquela que 
cumpre todos os requisitos constantes no Artigo 3º da Lei Complementar Nº. 123/2006.
17.4 - Não será igualmente considerado atraso aquele que correr por conta exclusiva da Pregoeira, por caso fortuito ou 
força maior, mediante informações.
17.5 - Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o Foro competente é o da Comarca da cidade de Marataízes, 
Estado do Espírito Santo, excluindo qualquer outro por mais especial que seja.

Marataízes - ES, 08 de Fevereiro de 2019.

SANDRA DE SOUZA ROZA
Pregoeira
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ANEXO I

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000010/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 028113/2018
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4 X 4

TERMO DE REFERÊNCIA / DESCRIÇÃO DO OBJETO

OBJETO
CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4 X 4.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADE, VALOR ESTIMADO EM ANEXO

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO PEDIDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ÓRGÃO GERENCIADOR
A Lei Municipal Nº. 106/1998, que "Dispõe sobre o código sanitário do município de Marataízes e dá outras 
providências", em seu artigo 5º que "ao Município de Marataízes, com a cooperação técnica e financeira do Estado e da 
União, compete executar as ações de controle e fiscalização de serviços, produtos e estabelecimentos de 
interesse da saúde, necessários a garantir e promover a qualidade de vida de seus munícipes (...)". 
A fim de efetivar as ações de controle e fiscalização de serviços, produtos e estabelecimentos de interesse da saúde, o 
setor de vigilância sanitária, por meio de equipes de fiscalização, faz diversas apreensões de alimentos/produtos que não 
estejam em condições de comércio
Sendo assim, a locação do veículo em questão, possui destinação à Vigilância sanitária, a fim de efetivar a fiscalização, 
de modo eficiente, promovendo a fiscalização intensa nos comércios para manter a qualificação de todos os produtos 
comercializados dentro do município, bem como promover uma apreensão eficaz em local que comporte os 
produtos/insumos apreendidos. 
Ressaltamos, ainda, que está secretaria foi órgão participante do pregão presencial Nº. 0011/2018, o qual foi revogado 
conforme publicação no Diário Oficial do Município, edição Nº. 2521, de 29.06.2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ÓRGÃO PARTICIPANTE
O referido veículo será utilizado para atender as demandas desta Secretaria, no trabalho de campo, vistoria em nas 
localidades rurais do município, em lagoas, área de preservação ambiental e demais atividades que necessita de 
transporte de equipamento de trabalho e prováveis materiais apreendidos no cumprimento das disposições legais de 
proteção ambiental no âmbito do Município de Marataízes.
Atendimento no Projeto de Educação Ambiental que realiza atividades de teatros, gincanas, palestras e ações de 
campos que necessita de transportes dos materiais a serem utilizados nos eventos.

ADJUDICAÇÃO
Menor preço por item.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
O valor total estimado da contratação é de R$ 181.079,64 (cento e oitenta e um mil e setenta e nove reais e sessenta 
e quatro centavos) e foi baseado na média aritmética arredondada dos orçamentos apresentados (anexo).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE: 000013 - Secretaria Municipal de Saúde
FONTE DOS RECURSOS: 1212000000 Transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do Governo
PROJETO: 000009000001.1030400292.095 - Manutenção da Vigilância Sanitária, de Produtos e Serviços - VISA
DESPESA: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO
O fornecimento do Objeto desta solicitação será realizado de forma IMEDIATA, de acordo com a necessidade do órgão 
gerenciador e órgão participante.
O serviço solicitado deverá ser fornecido conforme especificações apresentadas neste Termo de Referência.
Caso seja verificada alguma falha no fornecimento, será feito registro formal a CONTRATADA, para que proceda com a 
correção do serviço imediata, a partir da data de comunicação feita pelo Setor Responsável.
O serviço a serem ofertado deverá ser de ótima qualidade e obedecer rigorosamente:

a) - Às normas e especificações constantes desta solicitação;
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b) - Às normas da ABNT, INMETRO, etc;
c) - Às prescrições e recomendações dos fabricantes;
d) - Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

O fornecimento do serviço deverá obedecer rigorosamente à descrição e quantidades.
Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, seguro e quaisquer outras 
despesas para o fornecimento do objeto.
A Secretaria Municipal de Saúde poderá requerer a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem 
verificadas no fornecimento do objeto, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, sem prejuízo para o disposto 
nos artigos 441 a 446 do Código Civil de 2002.

PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo máximo para o fornecimento do objeto desta aquisição deverá ser 15 (quinze) dias, contados a partir da 
emissão da Autorização de Execução.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
O Contrato possuirá vigência da data da sua assinatura até 31 de dezembro do mesmo exercício financeiro da 
assinatura.

LOCAL DE EXECUÇÃO
O veículo deverá ser entregue na diretoria de transportes da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Avenida 
Rubens Rangel, Nº. 1606 - Ao lado da loja Sipolatti, Cidade Nova, Marataízes - ES, CEP 29.345-000.

SECRETARIA RESPONSÁVEL
Secretaria Municipal de Saúde
Rua Amélia Maltasche S/Nº. - Edifício Itamaraty - 2º Piso - Cidade Nova, Marataízes - ES - CEP: 29.345-000
Telefone: 28-3532-6692
E-mail: saude.licitacao@marataizes.es.gov.br

DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADA
Fornecer o objeto do presente Termo de Referência.
Se responsabilizar pelo perfeito funcionamento do veículo locado, objeto do contrato, inclusive nas eventuais trocas de 
peças que apresentarem defeitos, providenciando a sua substituição quando necessário.
Entregar o veículo no prazo de 15 (quinze) dias a contar da solicitação do órgão. O referido prazo poderá, a critério da 
Administração Pública, ser prorrogado por igual período.
O veículo deverá possuir seguro total (contra roubo, furto, danos materiais e pessoais, inclusive de terceiros (RCF-V 
danos materiais / danos corporais e assistência ao veículo 24 (vinte e quatro) horas), que inclua cobertura para 
responsabilidade civil, contra terceiros e danos pessoais dos passageiros transportados, ficando acordado e estabelecido 
desde a contratação que a CONTRATANTE não assumirá quaisquer responsabilidades ou ônus advindos de sinistro 
com os veículos, nem mesmo pagamento de franquias, custos estes que serão de responsabilidade exclusiva da 
Contratada que deverá comprovar a efetivação do seguro e sua renovação periódica.
Arcar com todas as despesas e encargos fiscais, previdenciários, sociais, seguro obrigatório, seguro contra roubo, furto, 
danos materiais e pessoais, inclusive de terceiros (RCF-V danos materiais / danos corporais e assistência ao veículo 24 
(vinte e quatro) horas), cobertura total do bem, IPVA relativo ao exercício de contratação, taxas de emplacamento, bem 
como quaisquer outros custos decorrentes da utilização dos veículos, inclusive reparos nos veículos decorrentes do uso 
ou de acidentes, sendo de sua responsabilidade também o pagamento de franquia e troca de óleo.
Providenciar, imediatamente, no caso de eventuais defeitos mecânicos ou fatos de outra natureza quando apresentados 
pelo veículo, a sua recuperação e, simultaneamente, efetuar a substituição por outro em idênticas ou melhores 
condições, sujeito à aprovação da contratante, devendo estar devidamente licenciado e segurado.
Realizar manutenção preventiva e corretiva do veículo de acordo com as recomendações do fabricante, incluindo os 
serviços de lubrificação, bem como a substituição de peças desgastadas e pneus, substituindo o veículo onde o mesmo 
se encontrar, sem ônus para o CONTRATANTE, nas mesmas condições e características do veículo substituído.
A substituição provisória do veículo, referida no item anterior deverá ocorrer por prazo máximo de 15 (quinze) dias 
consecutivos, podendo ser solicitada a reapresentação do veículo titular ou sua substituição definitiva, a critério 
exclusivo da contratante, caso este prazo seja ultrapassado.
No caso de a substituição ser motivada por colisão grave, furto / roubo ou perda total do veículo, desde que devidamente 
comprovados, o prazo para a substituição provisória será de até 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, sendo 
obrigatória a reapresentação do veículo, objeto do contrato, ou sua substituição definitiva após este prazo.
O veículo será recebido por esta secretaria, condicionado a posterior verificação de suas especificações (qualidade e 
funcionamento), no prazo de 05 (cinco) dias posteriores ao recebimento.
Entregar o veículo em perfeitas condições de segurança, inclusive com os itens, como extintor, triângulo, chave de roda, 
macaco, cinto de segurança, higiene e limpeza, com o tanque de combustível cheio, com 01 (uma) cópia extra das 
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chaves para cada veículo, acompanhados de todos os documentos de porte obrigatório exigido pelo Código Nacional de 
Trânsito e cópia das respectivas apólices de Seguro.
Prestar assistência 24 (vinte e quatro) horas, com plantão para atendimento e socorro do veículo locado, através de 
sistema de comunicação a ser informado.
Encaminhar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após seu recebimento, cópia das 
multas e infrações de trânsito pertinentes ao veículo locado, para análise e apuração de responsabilidades por parte do 
CONTRATANTE, quando este informara à Contratada o nome do condutor do veículo para que esta intermedeie entre o 
condutor e o DETRAN, visando a apuração da responsabilidade pelas multas e, caso necessário, impetração de recurso 
junto à autoridade competente.
Não cobrar taxas sobre o valor de multas de trânsito. A cobrança será tão somente do valor constante do auto de 
infração, através de discriminação na fatura.
Solicitar o veículo locado para revisão e / ou manutenção preventiva, com antecedência de 96 (noventa e seis) horas, por 
escrito ao CONTRATANTE, sendo que, para essa finalidade a substituição do veículo deverá ser imediata e nas mesmas 
condições e características do veículo substituído.
Sujeitar-se à fiscalização da contratante, através de funcionário por ele credenciado.
Responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela observância a todas as normas estatutárias pela legislação fiscal, 
comercial, trabalhista, social, previdenciária, civil, tanto no que se refere a seus empregados, como a contratados e 
prepostos, responsabilizando-se, mais, por toda e qualquer autuação e condenação oriunda da eventual inobservância 
contratual das normas em referência, a Contratada obriga-se a rescindi-lo do respectivo desembolso, na forma do Artigo 
70, III, do Código de Processo Civil.
Assumir todas as despesas e encargos relativos ao fornecimento do bem a si adjudicados, inclusive fretes e seguros 
desde a origem até a sua entrega no local de destino.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução do fornecimento e as obrigações da CONTRATADA, rejeitar, no todo 
ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, bem como atestar na 
Nota Fiscal / Fatura e o efetivo fornecimento do objeto contratado e o seu aceite, através de servidor designado pela 
Autoridade competente.
Disponibilizar um servidor da Secretaria Municipal de Saúde para conferir a entrega do objeto. Não permitir que outrem 
cumpra com as obrigações a que se sujeitou a CONTRATADA.
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição do objeto.
Efetuar o pagamento da empresa vencedora na forma convencionada nos termos deste Termo, após a apresentação da 
Nota Fiscal e o aceite realizado pelo servidor responsável pelo recebimento definitivo.
Rejeitar no todo ou em parte, os objetos que a CONTRATADA entregar fora das especificações constantes do presente 
Termo de Referência.

SANÇÕES
Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções:

a) - Advertência;
b) - Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 
contado da comunicação oficial;
c) - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total da contratação, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 
CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Execução / Serviço, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
d) - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência até o máximo de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total da contratação, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 
CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Execução / Serviço, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial;
e) - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, 
por até 02 (dois) anos.
Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

a) - Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado;
b) - Não mantiver a proposta, injustificadamente;
c) - Comportar-se de modo inidôneo;
d) - Fizer declaração falsa;
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e) - Cometer fraude fiscal;
f) - Falhar ou fraudar na execução do objeto contratado. A CONTRATADA estará sujeita às penalidades acima por:

I - Não se manter em situação regular no decorrer da execução do objeto;
II - Descumprir os prazos e condições previstas no presente Termo de Referência.

Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, em 
relação a um dos eventos relacionados acima, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração, podem ser aplicadas à 
CONTRATADA, junto a multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A Secretaria Municipal de Saúde indica a servidora Maristela Porto Fernandes, Diretora do Setor de Transportes da 
Saúde, como responsável pela fiscalização dos contratos, sendo permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

PAGAMENTO
O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da 
Nota Fiscal / Fatura discriminativa, devidamente atestada por servidor designado, onde a CONTRATANTE poderá 
deduzir do montante a pagar os valores correspondentes às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, desde 
que não haja nenhum fato impeditivo.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Este Termo de Referência foi confeccionado pelo servidor abaixo qualificado, munido exclusivamente de informações 
oriundas da secretaria solicitante, não tendo participação no planejamento da compra e nem a expertise necessária 
para desenhar o objeto aqui almejado. Todas as informações foram remetidas pela Secretaria de Saúde conforme 
SEMUS/MEMO/Nº. 275/2018 (processo Nº. 028113/2018), sua atualização datada de 02 de janeiro de 2019 e seus 
anexos: MEMO/SEMUS/VC Nº. 083/2018; ressaltando os itens: Especificação do objeto; Justificativa da necessidade do 
pedido; Dotação orçamentária; Qualificação técnica; Quantitativo; entre outros. 

Marataízes - ES, 18 de janeiro de 2019.

SETOR DE COMPRAS
Diego Ramon Lopes
Oficial Administrativo
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-

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000010/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 028113/2018
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4 X 4

ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA / DESCRIÇÃO DO OBJETO

LOTE 00001Lote

Marca / Modelo Unidade
Total

Item Código Especificação
Unitário

Valor
Quantidade

00001 00000674 MÊS  60.359,8812 5.029,990LOCACAO DE VEICULO
LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PICK-UP 4 X 4, CAMINHONETE; motor:
mínimo 2,5 ou superior; número de portas: 04 (quatro); capacidade de
transporte: 05 (cinco) passageiro (01 motorista + 04 passageiros),
combustível diesel; cor: branca; trava elétrica nas quatro portas; vidro
elétrico nas quatro portas; apoio para cabeça no banco traseiro; ar
condicionado air bag frontal duplo; direção hidráulica ou elétrica;
transmissão manual de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré;
grade protetora do motor e cárter; central multimídia;sistema de alarme
antifurto acionado a distância integrado a chave de ignição; acessórios
obrigatórios: cinto de segurança três pontas, extintor, esteper, chave de
roda, macaco, tapetes e trinâgulo; seguro total sem franquia;
quilometragem livre; giroflex removível. fabricação: mínimo 2015.

Obs: O veículo deverá ser entregue adesivado com a logo da Prefeitura
Municipal de Marataízes, bem como o nome da secretaria solicitante
escrito por extenso. Quantidade máxima de 01 (um) veículo.
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

00002 00000674 MÊS  120.719,7624 5.029,990LOCACAO DE VEICULO
LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PICK-UP 4 X 4, CAMINHONETE; motor:
mínimo 2,5 ou superior; número de portas: 04 (quatro); capacidade de
transporte: 05 (cinco) passageiro (01 motorista + 04 passageiros),
combustível diesel; cor: branca; trava elétrica nas quatro portas; vidro
elétrico nas quatro portas; apoio para cabeça no banco traseiro; ar
condicionado air bag frontal duplo; direção hidráulica ou elétrica;
transmissão manual de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré;
grade protetora do motor e cárter; central multimídia;sistema de alarme
antifurto acionado a distância integrado a chave de ignição; acessórios
obrigatórios: cinto de segurança três pontas, extintor, esteper, chave de
roda, macaco, tapetes e trinâgulo; seguro total sem franquia;
quilometragem livre; giroflex removível. fabricação: mínimo 2015.

Obs: O veículo deverá ser entregue adesivado com a logo da Prefeitura
Municipal de Marataízes, bem como o nome da secretaria solicitante
escrito por extenso. Quantidade máxima de 02 (dois) veículos.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor Total do Lote R$ 181.079,64

Valor Total Geral R$ 181.079,64
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ANEXO II

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000010/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 028113/2018
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4 X 4

DECLARAÇÃO
(Em papel timbrado da Empresa)

A Empresa __________________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 
Nº. _____________________________, com sede à 
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________, aqui representada por 
__________________________________________________________, para fins de participação no certame - Pregão 
Presencial Nº. 000010/2019 do Fundo Municipal de Saúde, e em cumprimento a legislação e regulamentos vigentes, às 
quais se submete, DECLARA:

1. Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta;
2. Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, em nenhuma esfera;
3. Não existe fato superveniente impeditivo à sua habilitação;
4. Não possui, entre os proprietários, nenhum servidor público municipal nem detentor de mandato eletivo;
5. Não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de menor aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos.

Cidade - UF, XX de XXXX de 2019.

_______________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO III

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000010/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 028113/2018
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4 X 4

CARTA DE CREDENCIAMENTO
(Em papel timbrado da Empresa)

À Prefeitura Municipal de Marataízes - ES.
Departamento de Licitações.
Pregão Presencial Nº. 000010/2019 - Fundo Municipal de Saúde.

Prezados Senhores,

Em cumprimento aos ditames editalícios, credenciamos junto à Prefeitura Municipal de Marataízes - ES, o Sr. 
________________________, Cédula de Identidade Nº. ____________________, CPF Nº. _______________, ao qual 
outorgamos poderes específicos para formulação de lances verbais e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame em referência, como assinar documentos, atas, usar da palavra, requerer e impetrar recursos, enfim praticar 
todos os atos necessários a bem representar a empresa outorgante.

Atenciosamente,

Cidade - UF, XX de XXXX de 2019.

_______________________________
Empresa Licitante - CNPJ

(Nome por extenso do Representante Legal)
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO IV

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000010/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 028113/2018
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4 X 4

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(Em papel timbrado da Empresa)

À
Pregoeira do Fundo Municipal de Saúde de Marataízes - ES
Pregão Presencial Nº. 000010/2019 - Fundo Municipal de Saúde.

O (s) abaixo assinado (s), na qualidade de responsável (is) legal (is) pela Empresa __________________________, 
inscrita no CNPJ sob o Nº. ___________________, DECLARA, sob as penas da Lei, principalmente a disposta no Artigo 
7º da Lei Federal Nº. 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame 
epigrafado, em obediência ao disposto no Artigo 4º, VII da Lei Federal Nº. 10.520/2002.

Cidade - UF, XX de XXXX de 2019.

_______________________________
Assinatura do Representante Legal

(Identificação / qualificação)
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ANEXO V

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000010/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 028113/2018
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4 X 4

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Em papel timbrado da Empresa)

DECLARO, sob as penas da Lei, sem prejuízos das sanções e multas previstas em Lei, que a empresa 
________________________________ (indicação da razão social), CNPJ Nº. ______________________ é 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar Nº. 
123/2006, em especial quanto ao seu Artigo 3º, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 
Artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do Artigo 3º da 
citada Lei Complementar, cujos termos DECLARO conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 
preferência no Pregão Presencial Nº. 000010/2019 do Fundo Municipal de Saúde, realizado pelo Município de 
Marataízes - ES.

Atenciosamente,

Cidade - UF, XX de XXXX de 2019.

_______________________________
(Nome por extenso do Representante Legal)

Assinatura do Representante Legal
RG Nº.:
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ANEXO VI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000010/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 028113/2018
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4 X 4

DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / CONTRATO
(Em papel timbrado da Empresa)

*(Este anexo será apresentado no Envelope Nº. 003, a não apresentação deste, não inabilita / desclassifica a empresa)

DADOS PARA CADASTRO DA PESSOA JURÍDICA

Nome da Empresa: 

Endereço da Empresa: 

CEP da Empresa: 

Telefone da Empresa: 

E-mail da Empresa: 

Dados Bancários da Empresa:

Banco: Agência Conta:

DADOS PESSOAIS DO LICITANTE

Nome do Responsável pela Empresa: 

Número do RG / Órgão Emissor: 

Número do CPF: 

Endereço Residencial Completo: 

CEP: 

Cidade - UF, XX de XXXX de 2019.

_______________________________
(Nome por extenso do Representante Legal)

Assinatura do Representante Legal
RG Nº.:
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ANEXO VII

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000010/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 028113/2018
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4 X 4

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. XXX/2019 - FMS

O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Rubens Rangel, Nº. 411, 
Cidade Nova, Marataízes - ES, CEP: 29345-000, inscrito no CNPJ sob o Nº. 01.609.408/0001-28, através do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o Nº. 14.758.660/0001-40, representado pelo Secretário Municipal de 
Saúde, o Sr. ALBERTO MELLO SILVA, considerando o julgamento da Licitação na modalidade de Pregão Presencial 
Nº. 000010/2019, para Registro de Preços, avisos publicados no Diário Oficial do Município, Diário Oficial do Estado, 
Diário Oficial da União, Jornal A Gazeta e no site www.marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao do dia XX/XX/2019, 
resolve registrar os preços da empresa XXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº. XXXX, com 
sede na XXXX, Telefone: XXXX, representada por XXXX, pessoa física, inscrito no CPF sob o Nº. XXXX, nas 
quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no 
Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal Nº. 8.666/1993 e 
suas alterações; Lei Federal Nº. 10.520/2002; Decreto Federal Nº. 7.892/2013; Lei Municipal Nº. 1.757/2015; Decreto 
Federal Nº. 9.488/2018 em conformidade com as disposições a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - A presente Ata de Registro de Preços tem por finalidade assegurar o Registro de Preços para possível contratação 
entre o Município de Marataízes e as empresas vencedoras do certame licitatório referente ao Pregão Presencial Nº. 
000010/2019, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 
VEÍCULO TIPO PICK-UP 4 X 4, conforme especificações do Anexo I do referido Pregão, constituindo assim em 
documento vinculativo e obrigacional às partes.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1 - A partir da publicação ficam registrados os preços propostos pelos Fornecedores para cada um dos itens observada 
a ordem de classificação do Pregão Presencial Nº. 000010/2019.
2.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, 
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do 
Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3.1 - O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE, como órgão participante.
3.2 - Quanto as adesões, ficará a cargo do GABINETE DO PREFEITO deliberar junto ao órgão gerenciador da referida 
Ata de Registro de Preços, acerca da aceitação do pedido de carona.
3.3 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, qualquer órgão ou entidade da Administração 
que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador e do GABINETE DO PREFEITO 
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras na Lei Federal 
Nº. 8.666/1993 e Lei Federal Nº. 10.520/2002 e demais legislações pertinentes a matéria.
3.4 - Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que esta não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
3.5 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de 
Preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.
3.6 - As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item 
registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número 
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
3.7 - Ao órgão não participante que aderir à presente Ata de Registro de Preços competem os atos relativos à cobrança 
do cumprimento pelo Fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e 
o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
3.8 - A presente Ata de Registro de Preços será divulgada no portal da Internet 
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https://www.marataizes.es.gov.br/transparencia/ata.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 - O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a partir de sua publicação.
4.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Marataízes não será obrigado a firmar 
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência no fornecimento objeto licitado em igualdade de condições.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de 
que trata o § 1º do Artigo 65 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
5.2 - O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do Artigo 65 da Lei Federal Nº. 
8.666/1993, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos 
serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos Fornecedores.
5.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) - Convocar o Fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) - Frustrada a negociação, liberar o Fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de 
penalidade;
c) - Convocar os demais Fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de classificação 
original do certame.

5.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o Fornecedor, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) - Convocar o Fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos da 
alínea "d" do inciso II do caput do Artigo 65 da Lei Federal Nº. 8.666/1993, quando cabível, para rever o preço registrado 
em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual;
b) - Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o Fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados;
c) - Convocar os demais Fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.

5.5 - A cada pedido de revisão de preço deverá o Fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha 
apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente 
justificada.
5.6 - Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos preços 
constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte 
mercantil, e comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou 
indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos 
cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do 
pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos 
processuais.
5.7 - É vedado ao Fornecedor interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, 
estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do Fornecedor 
prevista nesta Ata de Registro de Preços.
5.8 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou total da Ata de 
Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de 
contratação mais vantajosa, nos termos do parágrafo único do Artigo 19 do Decreto Federal Nº. 7.892/2013.
5.9 - É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
5.10 - Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.
5.11 - Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos 
órgãos participantes, se houver.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
6.1 - O Fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa em processo administrativo específico, quando:

a) - Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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b) - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Artigo 87 da Lei Federal Nº. 8.666/1993, ou no Artigo 7º da 
Lei Federal Nº. 10.520/2002.

6.2 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) - Por razões de interesse público;
b) - A pedido do Fornecedor.

6.3 - Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do Fornecedor aos 
órgãos participantes, se houver.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
7.1 - A contratação com o Fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta 
apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada mediante:

a) - Instrumento contratual;
b) - Emissão de Nota de Empenho de despesa;
c) - Autorização de Execução; ou outro instrumento similar, conforme disposto no Artigo 62 da Lei Federal Nº. 
8.666/1993.

7.2 - O órgão convocará o Fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para:

a) - Efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou
b) - Assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na 
Ata de Registro de Preços.

7.3 - Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do Fornecedor e aceita pela 
Administração.
7.4 - Previamente à formalização de cada contratação, o Órgão Gerenciador realizará consulta que entender necessário 
para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público Municipal e verificar a manutenção das condições de 
habilitação.
7.5 - É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da Ata de Registro de Preços.
7.6 - O Fornecedor deverá manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8. CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE ASSINATURA E VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
8.1 - O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços é de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da 
convocação para esse fim.
8.2 - Cada contrato firmado com o Fornecedor terá vigência encerrada em 31 de dezembro do ano em curso ou quando 
se esgotar o objeto contratado caso isto ocorra antes do prazo acima mencionado.

9. CLÁUSULA NONA - DO PREÇO
9.1 - Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1 - A empresa fornecedora deverá efetuar a execução dos itens licitados conforme solicitação feita pela Secretaria 
Municipal de Saúde através de Autorização de Execução devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho 
solicitados, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos quantitativos necessários, sob as condições estipuladas e demais 
documentos integrantes deste Edital, obedecendo rigorosamente os prazos estipulados, podendo ser modificado, desde 
que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência do Município.
10.2 - A execução dos itens licitados ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada por este a mão de obra 
necessária.
10.3 - Efetuado o fornecimento, esse será recebido na forma do Artigo 73, inciso II da Lei Federal Nº. 8.666/1993.

a) - O aceite / aprovação do fornecimento pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios 
de quantidade ou qualidade do serviço ou disparidades com as especificações estabelecidas no Anexo I, verificadas, 
posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as faculdades previstas no Artigo 18 da Lei Nº. 8.078/1990.
b) - Os valores referentes aos itens licitados que tenham apresentado problemas por ocasião do recebimento provisório 
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somente serão adimplidos depois de sanadas as desconformidades, sem que isso gere direito ao fornecedor de 
reajustamento de preços, atualização monetária ou aplicação de penalidade ao Município de Marataízes.

10.4 - Caso os itens licitados sejam executados em desacordo com as especificações exigidas no edital e seus anexos 
ou verificada qualquer tipo de irregularidade, fica a licitante obrigada a substituir imediatamente, sem ônus para o 
município, e sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Lei Federal Nº. 10.520/2002 e Lei Federal Nº. 
8.666/1993.
10.4.1 - Caso o prazo estipulado no caput deste item seja insuficiente para substituição, dadas as suas particularidades, 
o Município poderá estipular novo e razoável prazo.
10.5 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se ao fornecimento do 
objeto licitado, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, 
e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor, 
de acordo com o disposto no Artigo 4º, Inciso XVI e XXIII da Lei Federal Nº. 10.520/2002, independentemente da 
cominação prevista no Artigo 7º da Lei Federal Nº. 10.520/2002.
10.6 - A execução dos serviços se dará nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde em conformidade com o 
cronograma de execução da mesma não podendo sofrer atraso.
10.7 - O veículo deverá ser entregue na diretoria de transportes da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Avenida 
Rubens Rangel, Nº. 1606 - Ao lado da loja Sipolatti, Cidade Nova, Marataízes - ES, CEP 29.345-000.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
11.1 - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários para a perfeita execução do objeto 
Licitado.
11.2 - Notificar ao Fornecedor, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução do 
objeto, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.
11.3 - Efetuar os pagamentos devidos ao Fornecedor, na forma estabelecida na Décima Quarta desta Ata de Registro de 
Preços.
11.4 - Rejeitar no todo ou em parte o que estiver fora das especificações ou em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo Fornecedor.
11.5 - Designar, formalmente, um servidor para acompanhar, conferir, receber e fiscalizar a execução do objeto 
fornecido, verificando a sua correspondência com as especificações prescritas no edital, atestando sua conformidade.
11.6 - Atestar e receber o objeto de acordo com as condições e especificações estabelecidas no Anexo I do instrumento 
convocatório.
11.7 - Demais obrigações constantes no instrumento convocatório.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
12.1 - Executar o objeto Licitado nas condições previstas no edital.
12.2 - Manter e cumprir rigorosamente os prazos estipulados neste Instrumento.
12.3 - Executar o objeto obedecendo às especificações, aos itens, aos subitens, aos elementos, às condições gerais e 
específicas desta Ata de Registro de Preços, às disposições da legislação em vigor, bem como aos detalhes e instruções 
fornecidos.
12.4 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados em razão da execução do 
objeto.
12.5 - Cumprir, satisfatoriamente e em consonância com as regras desta Ata de Registro de Preços e legislação vigente, 
a execução do objeto adjudicado.
12.6 - Executar o objeto da Licitação de acordo com o prazo estabelecido nesta Ata de Registro de Preços, os quais 
serão recebidos pelo (s) servidor (es) a ser (em) designado (s) pela Administração.
12.7 - Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução 
da Ata de Registro de Preços, nos termos do Artigo 71 da Lei Federal Nº. 8.666/1993, consolidada.
12.8 - Todas as despesas com pessoal correrão por conta do Fornecedor.
12.9 - O Fornecedor deverá manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Licitação, inclusive 
aquelas relativas às especificações.
12.10 - Se responsabilizar pelo perfeito funcionamento do veículo locado, objeto do contrato, inclusive nas eventuais 
trocas de peças que apresentarem defeitos, providenciando a sua substituição quando necessário.
12.11 - Entregar o veículo no prazo de 15 (quinze) dias a contar da solicitação do órgão. O referido prazo poderá, a 
critério da Administração Pública, ser prorrogado por igual período.
12.12 - O veículo deverá possuir seguro total (contra roubo, furto, danos materiais e pessoais, inclusive de terceiros 
(RCF-V danos materiais / danos corporais e assistência ao veículo 24 (vinte e quatro) horas), que inclua cobertura para 
responsabilidade civil, contra terceiros e danos pessoais dos passageiros transportados, ficando acordado e estabelecido 
desde a contratação que a CONTRATANTE não assumirá quaisquer responsabilidades ou ônus advindos de sinistro 
com os veículos, nem mesmo pagamento de franquias, custos estes que serão de responsabilidade exclusiva do 
Fornecedor que deverá comprovar a efetivação do seguro e sua renovação periódica.
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12.13 - Arcar com todas as despesas e encargos fiscais, previdenciários, sociais, seguro obrigatório, seguro contra 
roubo, furto, danos materiais e pessoais, inclusive de terceiros (RCF-V danos materiais / danos corporais e assistência 
ao veículo 24 (vinte e quatro) horas), cobertura total do bem, IPVA relativo ao exercício de contratação, taxas de 
emplacamento, bem como quaisquer outros custos decorrentes da utilização dos veículos, inclusive reparos nos veículos 
decorrentes do uso ou de acidentes, sendo de sua responsabilidade também o pagamento de franquia e troca de óleo.
12.14 - Providenciar, imediatamente, no caso de eventuais defeitos mecânicos ou fatos de outra natureza quando 
apresentados pelo veículo, a sua recuperação e, simultaneamente, efetuar a substituição por outro em idênticas ou 
melhores condições, sujeito à aprovação da contratante, devendo estar devidamente licenciado e segurado.
12.15 - Realizar manutenção preventiva e corretiva do veículo de acordo com as recomendações do fabricante, incluindo 
os serviços de lubrificação, bem como a substituição de peças desgastadas e pneus, substituindo o veículo onde o 
mesmo se encontrar, sem ônus para o CONTRATANTE, nas mesmas condições e características do veículo substituído.
12.16 - A substituição provisória do veículo, referida no item anterior deverá ocorrer por prazo máximo de 15 (quinze) 
dias consecutivos, podendo ser solicitada a reapresentação do veículo titular ou sua substituição definitiva, a critério 
exclusivo da contratante, caso este prazo seja ultrapassado.
12.17 - No caso de a substituição ser motivada por colisão grave, furto / roubo ou perda total do veículo, desde que 
devidamente comprovados, o prazo para a substituição provisória será de até 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, 
sendo obrigatória a reapresentação do veículo, objeto do contrato, ou sua substituição definitiva após este prazo.
12.18 - O veículo será recebido por esta secretaria, condicionado a posterior verificação de suas especificações 
(qualidade e funcionamento), no prazo de 05 (cinco) dias posteriores ao recebimento.
12.19 - Entregar o veículo em perfeitas condições de segurança, inclusive com os itens, como extintor, triângulo, chave 
de roda, macaco, cinto de segurança, higiene e limpeza, com o tanque de combustível cheio, com 01 (uma) cópia extra 
das chaves para cada veículo, acompanhados de todos os documentos de porte obrigatório exigido pelo Código Nacional 
de Trânsito e cópia das respectivas apólices de Seguro.
12.20 - Prestar assistência 24 (vinte e quatro) horas, com plantão para atendimento e socorro do veículo locado, 
através de sistema de comunicação a ser informado.
12.21 - Encaminhar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após seu recebimento, cópia 
das multas e infrações de trânsito pertinentes ao veículo locado, para análise e apuração de responsabilidades por parte 
do CONTRATANTE, quando este informara ao Fornecedor o nome do condutor do veículo para que esta intermedeie 
entre o condutor e o DETRAN, visando a apuração da responsabilidade pelas multas e, caso necessário, impetração de 
recurso junto à autoridade competente.
12.22 - Não cobrar taxas sobre o valor de multas de trânsito. A cobrança será tão somente do valor constante do auto de 
infração, através de discriminação na fatura.
Solicitar o veículo locado para revisão e / ou manutenção preventiva, com antecedência de 96 (noventa e seis) horas, por 
escrito ao CONTRATANTE, sendo que, para essa finalidade a substituição do veículo deverá ser imediata e nas mesmas 
condições e características do veículo substituído.
12.23 - Sujeitar-se à fiscalização da contratante, através de funcionário por ele credenciado.
12.24 - Responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela observância a todas as normas estatutárias pela legislação 
fiscal, comercial, trabalhista, social, previdenciária, civil, tanto no que se refere a seus empregados, como a contratados e 
prepostos, responsabilizando-se, mais, por toda e qualquer autuação e condenação oriunda da eventual inobservância 
contratual das normas em referência, o Fornecedor obriga-se a rescindi-lo do respectivo desembolso, na forma do Artigo 
70, III, do Código de Processo Civil.
12.25 - Assumir todas as despesas e encargos relativos ao fornecimento do bem a si adjudicados, inclusive fretes e 
seguros desde a origem até a sua entrega no local de destino.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO
13.1 - A administração designará um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços ou 
qualquer instrumento compatível.
13.2 - A execução dos serviços deverá ser acompanhada pelo servidor designado pela administração para fiscalização 
da Ata de Registro de Preços ou qualquer instrumento compatível, nos termos do Artigo 67 da Lei Federal Nº. 
8.666/1993, que deverá atestar a execução dos serviços, para o cumprimento das normas estabelecidas nos Artigos 62 
e 63 da Lei Nº. 4.320/1964.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, o Órgão Gerenciador poderá, garantida a defesa prévia, aplicar 
ao Fornecedor as seguintes sanções:

a) - Advertência;
b) - Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 
contado da comunicação oficial;
c) - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total da contratação, quando o Fornecedor, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo Órgão 
Gerenciador, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Execução, recolhida no prazo máximo de 
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15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
d) - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência até o máximo de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total da contratação, quando o Fornecedor, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo Órgão 
Gerenciador, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Execução, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial;
e) - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por até 02 
(dois) anos.

14.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido 
o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o Fornecedor que:

a) - Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado;
b) - Não mantiver a proposta, injustificadamente;
c) - Comportar-se de modo inidôneo;
d) - Fizer declaração falsa;
e) - Cometer fraude fiscal;
f) - Falhar ou fraudar na execução do objeto contratado.

14.3 - O FORNECEDOR estará sujeita às penalidades acima por:

a) - Não se manter em situação regular no decorrer da execução do objeto;
b) - Descumprir os prazos e condições previstas no presente Termo de Referência.

14.4 - Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo Órgão Gerenciador, 
em relação a um dos eventos relacionados acima, o Fornecedor ficará isenta das penalidades mencionadas.
14.5 - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração, podem ser aplicadas ao 
Fornecedor, juntamente com a multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO PAGAMENTO
15.1 - O Município de Marataízes efetuará o pagamento à empresa adjudicatária em até 30 (trinta) dias contados do 
adimplemento da obrigação.
15.2 - Na respectiva nota fiscal deverão constar, para compor o processo de prestação de contas, as informações 
referentes à origem dos recursos que financiam a contratação referente ao objeto deste edital, as quais estarão 
disponíveis na nota de empenho.
15.3 - Ocorrendo erros na apresentação do (s) documento (s) fiscal (is), o (s) mesmo (s) será (ão) devolvido (s) à 
adjudicatária para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.
15.4 - O Município de Marataízes poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos 
pela adjudicatária.
15.5 - O pagamento somente será efetuado mediante:

a) - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual do domicílio ou sede da Empresa e Municipal (onde for 
sediada a empresa e a do Município de Marataízes, quando a sede não for deste Município), através de certidões 
expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
b) - Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através da apresentação do 
CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
c) - Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei Nº. 11.440/2011;
d) - Prova de situação regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, através da apresentação da 
CND - Certidão Negativa de Débitos.

15.6 - O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente, em qualquer agência da rede bancária indicada 
pela Empresa. O CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser 
coincidentes. Não serão efetuados créditos em contas:

a) - De empresas associadas;
b) - De matriz para filial;
c) - De filial para matriz;
d) - De sócio;
e) - De representante;
f) - De procurador, sob qualquer condição.
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15.7 - É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas neste Edital.
15.8 - Nenhum pagamento será efetuado a adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.
15.9 - A Empresa arcará com todos os custos referentes à mão de obra direta e / ou indireta, acrescidos de todos os 
encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, 
perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários à Prestação de Serviços objeto 
deste edital.
15.10 - Os preços pactuados serão fixos e irreajustáveis.
15.11 - Dados para emissão da Nota Fiscal:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES
RUA AMÉLIA MALTASCHE, S/Nº. - EDIFÍCIO ITAMARATY - 2º PISO - CIDADE NOVA - MARATAÍZES - ES - CEP: 
29.345-000.
CNPJ Nº. 14.758.660/0001-40

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
AVENIDA RUBENS RANGEL, 411 - CIDADE NOVA - MARATAÍZES - ES - CEP: 29.345-000.
CNPJ Nº. 01.609.408/0001-28

15.12 - A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração, desde que 
o Fornecedor não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada na Ata de 
Registro de Preços para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.
15.12.1 - Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com a utilização da 
seguinte fórmula:

EM = N x VP x I

Onde:

EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela a ser paga
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
I = (TX/100) / 365

TX = Percentual da taxa anual do IPCA - Índice de Preço ao Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas - IBGE.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 - Será anexada a esta Ata de Registro de Preços cópia do Termo de Referência, se houver.
16.2 - Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de Referência, se 
houver e, a proposta da empresa.
16.3 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei Federal Nº. 8.666/1993, Decreto Federal Nº. 
7.892/2013, da Lei Complementar Nº. 123/2006, Lei Complementar Nº. 147/2014 e da Lei Federal Nº. 10.520/2002 e Lei 
Municipal Nº. 1.757/2015.
16.4 - O foro para dirimir questões relativas a presente Ata de Registro de Preços será o de Marataízes - ES, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
16.5 - E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições contidas na presente Ata de Registro de Preços, 
assinam este instrumento contratual, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 
testemunhas abaixo.

Marataízes - ES, XX de XXXX de 2019.

__________________________________________
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
ÓRGÃO GERENCIADOR

__________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ALBERTO MELLO SILVA
ÓRGÃO GERENCIADOR
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__________________________________________
EMPRESA FORNECEDORA

Testemunhas:

_____________________________ CPF: ______________________________

_____________________________ CPF: ______________________________
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ANEXO VIII

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000010/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 028113/2018
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4 X 4

MINUTA DO ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. XXX/2019 - FMS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços Nº. XXX/2019, celebrada entre o MUNICÍPIO DE 
MARATAÍZES e a empresa, cujos preços estão a seguir registrados por Item, em face à realização do Pregão 
Presencial Nº. 000010/2019 do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE MARCA QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

XX XXXX XX XXXX XX 0,00 0,00

 VALOR TOTAL R$ 0,00
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ANEXO IX

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000010/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 028113/2018
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4 X 4

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. XXX/2019 - FMS

CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO 
PICK-UP 4 X 4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESPÍRITO SANTO, E A EMPRESA 
XXXXXXXX.

Pelo presente instrumento contratual, regido pelas normas de DIREITO PÚBLICO, o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - 
ES, com sede na Avenida Rubens Rangel, Nº. 411, Cidade Nova, Marataízes - ES, CEP: 29345-000, inscrito no CNPJ 
sob o Nº. 01.609.408/0001-28, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o Nº. 14.758.660/0001-
40, representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. ALBERTO MELLO SILVA, brasileiro, inscrito no CPF sob o Nº. 
045.462.117-59, domiciliado e residente no Município de Piúma - ES, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e de outro lado a firma XXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº. XXXX, 
com sede na XXXX, Telefone: XXXX, representada por XXXX, pessoa física, inscrito no CPF sob o Nº. XXXX, doravante 
denominada CONTRATADA, resolvem mutuamente celebrar o presente instrumento contratual, nos termos aqui 
pactuados, mediante as cláusulas e condições a seguir, tal contratação fundamenta-se com base no Processo 
Administrativo Nº. 028113/2018 - Pregão Presencial Nº. 000010/2019, em conformidade na Lei Federal Nº. 8.666/1993 
suas ulteriores alterações e Lei Federal Nº. 10.520/2002.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4 X 4, conforme especificações do Anexo I do Edital de Pregão Presencial Nº. 
000010/2019 que passa a fazer parte integrante deste Contrato.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 - As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária 
constante no Orçamento para o Exercício de 2019:

XXXXXXXX

3. CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO E DA REVISÃO
3.1 - O valor total do presente contrato é de R$ XX,XX (valor por extenso), cujo pagamento será efetuado por demanda e 
de acordo com os preços consignados na Ata do Pregão Presencial Nº. 000010/2019.
3.2 - O preço do Contrato é fixo e irreajustável.
3.3 - No preço já estão incluídos todos os custos e despesas do fornecimento do (s) serviço (s), dentre eles, seguros, 
transporte, embalagens, impostos e taxas, bem como, demais despesas necessárias à perfeita conclusão do objeto 
contratado que porventura venham a incidir direta ou indiretamente, inclusive com a reposição do (s) serviço (s).
3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de 
restabelecer as condições originalmente pactuadas. A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência do contrato, 
desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, 
que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.
3.5 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no caput acima, 
deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de 
cálculo a ser apresentada pela parte interessada.
3.6 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter 
possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação / aceitação da proposta, bem como aqueles 
decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de 
reajustamento;
3.7 - Não será concedida a revisão quando:
3.7.1 - Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
3.7.2 - O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva;
3.7.3 - Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte 
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interessada;
3.7.4 - A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse 
âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.
3.8 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria 
Geral do Município, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

4. CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE ASSINATURA E VIGÊNCIA DO CONTRATO
4.1 - O prazo para assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação para esse 
fim.
4.2 - O prazo de vigência do Contrato terá início no dia subsequente a publicação do resumo do Contrato no Diário 
Oficial do Município, que deverá ocorrer na forma estabelecida no Artigo 61 da Lei Federal Nº. 8.666/1993 e, seu término 
se dará em 31 de dezembro de 2019, ou até que se esgote o objeto, caso isto ocorra antes do prazo cujo mencionado.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
5.1 - A empresa contratada deverá efetuar a execução dos itens licitados conforme solicitação feita pela Secretaria 
Municipal de Saúde através de Autorização de Execução devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho 
solicitados, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos quantitativos necessários, sob as condições estipuladas e demais 
documentos integrantes deste Edital, obedecendo rigorosamente os prazos estipulados, podendo ser modificado, desde 
que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência do Município.
5.2 - A execução dos itens licitados ficará a cargo da contratada, devendo ser providenciada por este a mão de obra 
necessária.
5.3 - Efetuado o fornecimento, esse será recebido na forma do Artigo 73, inciso II da Lei Federal Nº. 8.666/1993.

a) - O aceite / aprovação do fornecimento pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil da contratada por vícios 
de quantidade ou qualidade do serviço ou disparidades com as especificações estabelecidas no Anexo I, verificadas, 
posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as faculdades previstas no Artigo 18 da Lei Nº. 8.078/1990.
b) - Os valores referentes aos itens licitados que tenham apresentado problemas por ocasião do recebimento provisório 
somente serão adimplidos depois de sanadas as desconformidades, sem que isso gere direito ao contratado de 
reajustamento de preços, atualização monetária ou aplicação de penalidade ao Município de Marataízes.

5.4 - Caso os itens licitados sejam executados em desacordo com as especificações exigidas no edital e seus anexos ou 
verificada qualquer tipo de irregularidade, fica a licitante obrigada a substituir imediatamente, sem ônus para o município, 
e sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Lei Federal Nº. 10.520/2002 e Lei Federal Nº. 8.666/1993.
5.4.1 - Caso o prazo estipulado no caput deste item seja insuficiente para substituição, dadas as suas particularidades, o 
Município poderá estipular novo e razoável prazo.
5.5 - A execução dos serviços se dará nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde em conformidade com o 
cronograma de execução da mesma não podendo sofrer atraso.
5.6 - O veículo deverá ser entregue na diretoria de transportes da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Avenida 
Rubens Rangel, Nº. 1606 - Ao lado da loja Sipolatti, Cidade Nova, Marataízes - ES, CEP 29.345-000.

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1 - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários para a perfeita execução do objeto 
Licitado.
6.2 - Notificar ao Contratado, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução do 
objeto, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.
6.3 - Efetuar os pagamentos devidos ao Contratado, na forma estabelecida na Cláusula Oitava deste Contrato.
6.4 - Rejeitar no todo ou em parte o que estiver fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas 
pela Contratada.
6.5 - Designar, formalmente, um servidor para acompanhar, conferir, receber e fiscalizar a execução do objeto fornecido, 
verificando a sua correspondência com as especificações prescritas no edital, atestando sua conformidade.
6.6 - Atestar e receber o objeto de acordo com as condições e especificações estabelecidas no Anexo I do instrumento 
convocatório.
6.7 - Demais obrigações constantes no instrumento convocatório.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - Executar o objeto Licitado nas condições previstas no edital.
7.2 - Manter e cumprir rigorosamente os prazos estipulados neste Instrumento.
7.3 - Executar o objeto obedecendo às especificações, aos itens, aos subitens, aos elementos, às condições gerais e 
específicas deste Contrato, às disposições da legislação em vigor, bem como aos detalhes e instruções fornecidos.
7.4 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados em razão da execução do 
objeto.
7.5 - Cumprir, satisfatoriamente e em consonância com as regras deste Contrato e legislação vigente, a execução do 
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objeto adjudicado.
7.6 - Executar o objeto da Licitação de acordo com o prazo estabelecido neste Contrato, os quais serão recebidos pelo 
(s) servidor (es) a ser (em) designado (s) pela Administração.
7.7 - Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução do 
Contrato, nos termos do Artigo 71 da Lei Federal Nº. 8.666/1993, consolidada.
7.8 - Todas as despesas com pessoal correrão por conta da Contratada.
7.9 - A Contratada deverá manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Licitação, inclusive aquelas relativas às 
especificações.
7.10 - Se responsabilizar pelo perfeito funcionamento do veículo locado, objeto do contrato, inclusive nas eventuais 
trocas de peças que apresentarem defeitos, providenciando a sua substituição quando necessário.
7.11 - Entregar o veículo no prazo de 15 (quinze) dias a contar da solicitação do órgão. O referido prazo poderá, a 
critério da Administração Pública, ser prorrogado por igual período.
7.12 - O veículo deverá possuir seguro total (contra roubo, furto, danos materiais e pessoais, inclusive de terceiros (RCF-
V danos materiais / danos corporais e assistência ao veículo 24 (vinte e quatro) horas), que inclua cobertura para 
responsabilidade civil, contra terceiros e danos pessoais dos passageiros transportados, ficando acordado e estabelecido 
desde a contratação que a CONTRATANTE não assumirá quaisquer responsabilidades ou ônus advindos de sinistro 
com os veículos, nem mesmo pagamento de franquias, custos estes que serão de responsabilidade exclusiva da 
Contratada que deverá comprovar a efetivação do seguro e sua renovação periódica.
7.13 - Arcar com todas as despesas e encargos fiscais, previdenciários, sociais, seguro obrigatório, seguro contra roubo, 
furto, danos materiais e pessoais, inclusive de terceiros (RCF-V danos materiais / danos corporais e assistência ao 
veículo 24 (vinte e quatro) horas), cobertura total do bem, IPVA relativo ao exercício de contratação, taxas de 
emplacamento, bem como quaisquer outros custos decorrentes da utilização dos veículos, inclusive reparos nos veículos 
decorrentes do uso ou de acidentes, sendo de sua responsabilidade também o pagamento de franquia e troca de óleo.
7.14 - Providenciar, imediatamente, no caso de eventuais defeitos mecânicos ou fatos de outra natureza quando 
apresentados pelo veículo, a sua recuperação e, simultaneamente, efetuar a substituição por outro em idênticas ou 
melhores condições, sujeito à aprovação da contratante, devendo estar devidamente licenciado e segurado.
7.15 - Realizar manutenção preventiva e corretiva do veículo de acordo com as recomendações do fabricante, incluindo 
os serviços de lubrificação, bem como a substituição de peças desgastadas e pneus, substituindo o veículo onde o 
mesmo se encontrar, sem ônus para o CONTRATANTE, nas mesmas condições e características do veículo substituído.
7.16 - A substituição provisória do veículo, referida no item anterior deverá ocorrer por prazo máximo de 15 (quinze) dias 
consecutivos, podendo ser solicitada a reapresentação do veículo titular ou sua substituição definitiva, a critério 
exclusivo da contratante, caso este prazo seja ultrapassado.
7.17 - No caso de a substituição ser motivada por colisão grave, furto / roubo ou perda total do veículo, desde que 
devidamente comprovados, o prazo para a substituição provisória será de até 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, 
sendo obrigatória a reapresentação do veículo, objeto do contrato, ou sua substituição definitiva após este prazo.
7.18 - O veículo será recebido por esta secretaria, condicionado a posterior verificação de suas especificações 
(qualidade e funcionamento), no prazo de 05 (cinco) dias posteriores ao recebimento.
7.19 - Entregar o veículo em perfeitas condições de segurança, inclusive com os itens, como extintor, triângulo, chave de 
roda, macaco, cinto de segurança, higiene e limpeza, com o tanque de combustível cheio, com 01 (uma) cópia extra das 
chaves para cada veículo, acompanhados de todos os documentos de porte obrigatório exigido pelo Código Nacional de 
Trânsito e cópia das respectivas apólices de Seguro.
7.20 - Prestar assistência 24 (vinte e quatro) horas, com plantão para atendimento e socorro do veículo locado, através 
de sistema de comunicação a ser informado.
7.21 - Encaminhar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após seu recebimento, cópia 
das multas e infrações de trânsito pertinentes ao veículo locado, para análise e apuração de responsabilidades por parte 
do CONTRATANTE, quando este informara à Contratada o nome do condutor do veículo para que esta intermedeie entre 
o condutor e o DETRAN, visando a apuração da responsabilidade pelas multas e, caso necessário, impetração de 
recurso junto à autoridade competente.
7.22 - Não cobrar taxas sobre o valor de multas de trânsito. A cobrança será tão somente do valor constante do auto de 
infração, através de discriminação na fatura.
Solicitar o veículo locado para revisão e / ou manutenção preventiva, com antecedência de 96 (noventa e seis) horas, por 
escrito ao CONTRATANTE, sendo que, para essa finalidade a substituição do veículo deverá ser imediata e nas mesmas 
condições e características do veículo substituído.
7.23 - Sujeitar-se à fiscalização da contratante, através de funcionário por ele credenciado.
7.24 - Responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela observância a todas as normas estatutárias pela legislação 
fiscal, comercial, trabalhista, social, previdenciária, civil, tanto no que se refere a seus empregados, como a contratados e 
prepostos, responsabilizando-se, mais, por toda e qualquer autuação e condenação oriunda da eventual inobservância 
contratual das normas em referência, a Contratada obriga-se a rescindi-lo do respectivo desembolso, na forma do Artigo 
70, III, do Código de Processo Civil.
7.25 - Assumir todas as despesas e encargos relativos ao fornecimento do bem a si adjudicados, inclusive fretes e 
seguros desde a origem até a sua entrega no local de destino.
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8. CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
8.1 - Será permitido o reajuste do Contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data da assinatura do Contrato, aplicando-se a variação do Índice Geral de Preços Disponibilidade 
Interna - IGP DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, ocorrida no período, ou outro indicador que o venha a 
substituir.
8.2 - Caberá ao Contratado efetuar os cálculos relativos ao reajuste dos preços dos serviços e submetê-los a aprovação 
do Contratante.
8.3 - Nos Reajustes subsequentes ao primeiro, se for o caso, a anualidade será contada a partir da data do último 
reajuste ocorrido.
8.4 - O Reajuste será precedido de solicitação do Contratado, acompanhado de demonstração analítica da alteração dos 
custos, por meio da apresentação dos cálculos para apreciação e conferência do Contratante, devendo o Contratado 
requerer o reajuste antes da prorrogação, evitando a preclusão do seu direito ao reajustamento.
8.5 - Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, e não poderão alterar o equilíbrio econômico e 
financeiro do Contrato, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizados por 
aditamento.
8.6 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições 
legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, se comprovada repercussão nos preços contratados, 
estes serão revisados mediante Termo Aditivo, para mais ou para menos, conforme o caso.

9. CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1 - O Município de Marataízes efetuará o pagamento à empresa adjudicatária em até 30 (trinta) dias contados do 
adimplemento da obrigação.
9.2 - Na respectiva nota fiscal deverão constar, para compor o processo de prestação de contas, as informações 
referentes à origem dos recursos que financiam a contratação referente ao objeto deste edital, as quais estarão 
disponíveis na nota de empenho.
9.3 - Ocorrendo erros na apresentação do (s) documento (s) fiscal (is), o (s) mesmo (s) será (ão) devolvido (s) à 
adjudicatária para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.
9.4 - O Município de Marataízes poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela 
adjudicatária.
9.5 - O pagamento somente será efetuado mediante:

a) - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual do domicílio ou sede da Empresa e Municipal (onde for 
sediada a empresa e a do Município de Marataízes, quando a sede não for deste Município), através de certidões 
expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
b) - Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através da apresentação do 
CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
c) - Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei Nº. 11.440/2011;
d) - Prova de situação regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, através da apresentação da 
CND - Certidão Negativa de Débitos.

9.6 - O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente, em qualquer agência da rede bancária indicada 
pela Empresa. O CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser 
coincidentes. Não serão efetuados créditos em contas:

a) - De empresas associadas;
b) - De matriz para filial;
c) - De filial para matriz;
d) - De sócio;
e) - De representante;
f) - De procurador, sob qualquer condição.

9.7 - É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas neste Edital.
9.8 - Nenhum pagamento será efetuado a adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.
9.9 - A Empresa arcará com todos os custos referentes à mão de obra direta e / ou indireta, acrescidos de todos os 
encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, 
perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários à Prestação de Serviços objeto 
deste edital.
9.10 - Os preços pactuados serão fixos e irreajustáveis.
9.11 - Dados para emissão da Nota Fiscal:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES
RUA AMÉLIA MALTASCHE, S/Nº. - EDIFÍCIO ITAMARATY - 2º PISO - CIDADE NOVA - MARATAÍZES - ES - CEP: 
29.345-000.
CNPJ Nº. 14.758.660/0001-40

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
AVENIDA RUBENS RANGEL, 411 - CIDADE NOVA - MARATAÍZES - ES - CEP: 29.345-000.
CNPJ Nº. 01.609.408/0001-28

9.12 - A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração, desde que 
a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no Contrato para 
pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.
9.12.1 - Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com a utilização da 
seguinte fórmula:

EM = N x VP x I

Onde:

EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela a ser paga
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
I = (TX/100) / 365

TX = Percentual da taxa anual do IPCA - Índice de Preço ao Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas - IBGE.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO
10.1 - A administração designará um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato ou qualquer 
instrumento compatível.
10.2 - O fornecimento dos serviços deverá ser acompanhada pelo servidor designado pela administração para 
fiscalização do contrato ou qualquer instrumento compatível, nos termos do Artigo 67 da Lei Federal Nº. 8.666/1993, que 
deverá atestar a execução dos serviços, para o cumprimento das normas estabelecidas nos Artigos 62 e 63 da Lei Nº. 
4.320/1964.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções:

a) - Advertência;
b) - Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 
contado da comunicação oficial;
c) - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total da contratação, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 
CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Execução, recolhida no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
d) - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência até o máximo de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total da contratação, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 
CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Execução, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial;
e) - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por até 02 
(dois) anos.

11.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido 
o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

a) - Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado;
b) - Não mantiver a proposta, injustificadamente;
c) - Comportar-se de modo inidôneo;
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d) - Fizer declaração falsa;
e) - Cometer fraude fiscal;
f) - Falhar ou fraudar na execução do objeto contratado.

11.3 - A CONTRATADA estará sujeita às penalidades acima por:

a) - Não se manter em situação regular no decorrer da execução do objeto;
b) - Descumprir os prazos e condições previstas no presente Termo de Referência.

11.4 - Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, 
em relação a um dos eventos relacionados acima, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
11.5 - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração, podem ser aplicadas à 
CONTRATADA, juntamente com a multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
12.1 - O Contrato poderá ser alterado, de acordo com o disposto no Artigo 65 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO
13.1 - A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração Municipal, nos casos 
previstos no Artigo 78 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 - Para os casos omissos será aplicada a Lei Federal Nº. 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações 
pertinentes.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1 - Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, fica eleito o Foro de Marataízes - ES, Vara dos Feitos da 
Fazenda Pública Municipal.

E por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente instrumento contratual, em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo.

Marataízes - ES, XX de XXXX de 2019.

__________________________________________
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
CONTRATANTE

__________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ALBERTO MELLO SILVA
CONTRATANTE

__________________________________________
EMPRESA CONTRATADA

Testemunhas:

_____________________________ CPF: ______________________________

_____________________________ CPF: ______________________________
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ANEXO X

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000010/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 028113/2018
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4 X 4

MINUTA DO ANEXO DO CONTRATO

ANEXO DO CONTRATO Nº. XXX/2019 - FMS

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE MARCA QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

XX XXXX XX XXXX XX 0,00 0,00

 VALOR TOTAL R$ 0,00
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